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Esipuhe

S

osiaalisesti vastuullisessa hankinnassa on kyse siitä, että julkisessa hankinnassa otetaan huomioon hankinnan vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan,
joko paikallisesti, kansallisesti tai globaalisti. Hankinnassa ei siis vain arvioida
hintaa, vaan myös hankinnan kohteen tai sen tuottamisen myönteisiä ja haitallisia
vaikutuksia yhteiskunnalle. Hankintayksiköt voivat ottaa sosiaaliset näkökohdat huomioon hankinnan eri vaiheissa. Tässä oppaassa kuvaamme, mitä eri vaihtoehdot ovat,
millaiset reunaehdot hankintalaki sekä muut asiaan liittyvät lait asettavat vastuulliselle
hankinnalle sekä millaisia tapoja toteuttaa sosiaalista vastuullisuutta on valittu eri hankintayksiköissä.
Miksi julkishallinnon tulisi sitten tehdä vastuullisia hankintoja? Julkishallinnon
vastuulla ovat monet yhteiskunnan keskeiset tehtävät koulutuksesta ympäristöstä
huolehtimiseen, työllisyydestä ihmisten hyvinvointiin. Koska julkisyhteisöt käyttävät
merkittäviä rahasummia useilla aloilla hankintoihinsa, nämä voivat myös merkittävästi
vaikuttaa siihen, mitä tuotteita ja palveluja markkinoilla tarjotaan. Julkiset hankkijat
voivat näyttää esimerkkiä yksityisille organisaatioille ja ihmisille osaavasta ja vastuullisesta ostotoiminnasta. Koska julkisyhteisöjen hankinnoilla voidaan näin ollen vaikuttaa
markkinoihin ja yksityiseen kulutukseen, on perusteltua, että julkisyhteisöt tarkastelevat
hankintojensa vaikutuksia myös laajemmin.
Lisäksi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (2011)1 linjaavat,
että valtioiden tulisi edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista yrityksissä, joiden kanssa
niillä on kaupallista toimintaa. Ajatuksena siis on, että valtio kantaa omaa velvollisuuttaan suojella ihmisoikeuksia oman taloudellisen toimintansa kautta, tässä tapauksessa
julkisten hankintojen kautta. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat voidaan nähdä myös
yhtenä tapana toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita2.
Hankintalainsäädännön roolina on taas varmistaa, että julkisyhteisöjen hankintamenettelyt ovat avoimia ja syrjimättömiä, mutta lainsäädännössä ei säännellä sitä, mitä
tai millä ehdoin julkisyhteisöjen tulisi hankkia tavaroita, palveluja tai teettää urakoita.
Hankintalaki myös mahdollistaa hankkijoita ottamaan hankintatoimessaan huomioon

1. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011),
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2. UN Sustainable Development Goals,
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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työllisyyteen, työoloihin, heikommassa asemassa olevien henkilöiden asemaan tai yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä tekijöitä. Hankintalakia ei kannata siis nähdä
rajoitteena; se antaa monia mahdollisuuksia.
Hankintalainsäädännön antamista mahdollisuuksista huolimatta edellä mainittujen sosiaalisten näkökohtien huomioiminen ei ole aina helppoa käytännön hankintatoimessa.
Julkisten hankkijoiden tulee tuntea markkinat ja ostettava tuote tai palvelu, osata hankintalainsäädännön säännöt sekä pidettävä mielessä omat tarpeensa ja tavoitteensa.
Hankintojen on oltava Euroopan unionin oikeusperiaatteen mukaisesti syrjimättömiä,
jolloin hyvää tarkoittavaa, mutta toisia syrjivää vaatimusta ei voida hankinnoissa asettaa.
Tässä tilanteessa kunnan tai valtion viraston voi olla hankala tietää, millä tavalla se voi
ottaa huomioon sosiaalisia näkökohtia, kuten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tai
vammaisten henkilöiden esteettömään käyttöön liittyviä vaatimuksia, ja samalla täyttää
muut velvoitteensa.
Tämä opas on tarkoitettu hankkijan avuksi juuri näissä monimutkaisissa tilanteissa.
Tarkoituksenamme on, että opas kuvaisi vastuullisten julkisten hankintojen hyötyjä,
antaisi käytännön vinkkejä sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamiseen hankintayksikön strategiassa ja toimisi tarjouskilpailuista jokapäiväisessä työssään vastaavien
virkamiesten ja työntekijöiden käytännön apuvälineenä. Siksi olemme lähestyneet
oppaassa sosiaalisia näkökohtia konkreettisten esimerkkien kautta. Oppaassa mainitut
hankintayksiköt ovat tehneet tärkeää pioneerityötä sosiaalisten näkökohtien huomioimisessa omissa hankinnoissaan. Toivomme, että nämä esimerkit rohkaisevat muitakin
hankintayksikköjä huomioimaan sosiaalisia näkökohtia.
Markus Ukkola ja Linda Piirto,
työ- ja elinkeinoministeriö
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Mikä on tämän oppaan tarkoitus?

T

ämän oppaan tarkoituksena on kuvata sosiaalisesti vastuullisten julkisten
hankintojen hyötyjä sekä esitellä mahdollisimman käytännönläheisesti julkisten
hankintayksiköiden mahdollisuuksia ottaa huomioon sosiaalisia näkökohtia
julkisissa hankinnoissaan. Näihin mahdollisuuksiin vaikuttavat merkittävästi voimassa
olevat julkisista hankinnoista annetut säädökset. Suomessa julkisyhteisöjen hankintojen
kilpailuttamismenettelyjä ohjataan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetulla lailla (1397/2016) sekä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetulla lailla
(1398/2016). Tässä oppaassa tuodaan esiin myös hankintalainsäädännössä sekä sen soveltamiskäytännössä annettuja mahdollisuuksia sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin.
Tämä opas on tarkoitettu pääasiallisesti julkisyhteisöille ja muille hankintayksiköille.
Opasta voidaan kuitenkin hyödyntää soveltuvin osin myös yksityisen sektorin hankinnoissa ja osana yrityssuunnittelua, joka tähtää yhteiskunnallisia päämääriä edistävän
yritystoiminnan syntymiseen ja kasvattamiseen. Julkisyhteisöt edustavat monilla markkinoilla suurta ostovoimaa ja vaikutusvaltaa. Julkiset hankinnat muodostavat EU-tasolla
noin 18 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Julkiset hankkijat voivat omalla ostotoiminnallaan vaikuttaa yhtäältä oman toimintansa yhteiskuntavaikutuksiin, mutta myös
kannustaa yrityksiä ja yksityisiä ostajia huomioimaan yhteiskunnan kannalta tärkeitä
näkökohtia.
Julkisyhteisöt voivat ottaa huomioon ostotoimintansa vaikutukset yhteiskuntaan laajemmin kuin pelkän hankintahinnan tai hinta-laatusuhteen kautta. Yhteiskunnallisesti
tärkeä hankintatoimen ohjausvaikutus liittyy sosiaaliseen vastuullisuuteen. Sosiaalisesti
vastuullisia julkisia hankintoja edistämällä viranomaiset voivat tarjota yrityksille todellisia kannustimia sosiaalisesti vastuullisen toiminnan kehittämiseen.

Mitä hyötyä on sosiaalisesti
vastuullisista hankinnoista?

J

ulkisten hankintojen kilpailuttamisen kautta pyritään selvittämään paras hinta-laatusuhde hankittavalle tavaralle, palvelulle tai urakalle. Hinta-laatusuhteessa
voidaan huomioida hankittavan tuotteen koko elinkaaren kustannuksia sekä
vaikutuksia. Suomessa julkisyhteisöt vastaavat kuitenkin myös osaltaan yhteiskunnalle
tärkeistä tehtävistä kuten työllisyydestä, ihmisten hyvinvoinnista sekä perusoikeuksien
toteutumisesta.
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Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen julkisissa hankinnoissa tarkoittaa sitä, että
julkisyhteisöt ottavat huomioon hankintansa vaikutukset myös laajemmassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Sosiaalisesti kestävät hankinnat voivat luoda viranomaisen
kokonaistehtävien kannalta säästöjä, kun huomioidaan pelkän hankintahinnan ohella
hankinnasta syntyneet yhteiskunnalliset hyödyt, kuten esimerkiksi työkyvyn paraneminen tai syrjäytymisen ehkäiseminen.

Oulun kaupungissa arvioitiin ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen hankinnassa saatuja tarjouksia palveluntuottajien antamien sitoumusten perusteella. Sitoumukset koskivat muun muassa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä mitattiin tarjouskilpailun jälkeen sopimuskaudella vuosittain. Mikäli
palveluntuottaja ylitti tarjouksessa sitoutumansa tason, sai palveluntuottaja hankintasopimuksessa määritellyn bonuksen. Hankinnasta saatujen kokemusten perusteella
hankitut palvelut muodostuvat aiempaa asiakkaita huomioivampaan suuntaan. Tämä
puolestaan lisäsi asiakastyytyväisyyttä sekä vähensi kaupungille syntyviä kustannuksia
asuinyksiköiden ulkopuolisten kuntoutus- tai sairaalajaksojen vähentymisen myötä.

Julkisyhteisöjen oman toiminnan etujen ohella sosiaalisesti vastuullisilla hankinnoilla
voidaan vaikuttaa dynaamisesti markkinoiden toimintaan. Kun sosiaalisesti vastuullisten
tuotteiden tai palveluiden kysyntä kasvaa, on todennäköistä, että myös niiden tarjonta
lisääntyy. Julkisten hankintojen kautta voidaan myös kannustaa yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan innovatiivisten ratkaisujen ja tuotteiden synnyttämiseen.
Julkiset hankkijat voivat ostotoiminnallaan näyttää esimerkkiä sosiaalisesti kestävien
hankintojen tekemisestä. Tuomalla esiin halun panostaa sosiaalisesti kestäviin hankintoihin ja esittelemällä toiminnan vaikutuksellisuutta voidaan vaikuttaa parhaimmillaan
myös yksityiseen kulutukseen ja ostotottumuksiin. Yksi tapa viedä tätä viestiä eteenpäin
on kertoa omista hyvistä vastuullisten hankintojen kokemuksista esimerkiksi hankintayksikön verkkosivujen kautta. Viestintä omista kokemuksista lisää hallinnon avoimuutta
suhteessa kansalaisiin ja kuntalaisiin. Samalla avoin viestintä auttaa hankittavien
tuotteiden tai palveluiden toimittajia ennakoimaan, millaisia sosiaalisia vaatimuksia hankinnoille asetetaan.
Sosiaaliset näkökohdat voivat liittyä myös innovaatioihin. Markkinoilla voi syntyä ja
hankinnoilla voidaan kannustaa kehittämään sellaisia uusia ja innovatiivisia ominaisuuksia sisältäviä tuotteita, joilla on vaikutusta vastuullisuuteen ja sosiaalisiin näkökohtiin.
Kyseessä voi olla esimerkiksi tietyn julkisyhteisön hankkiman välineen materiaalin vaihtuminen sosiaalisesti kestävämpään ja/tai täysin uuteen vaihtoehtoon.
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Strategia avuksi sosiaalisten
näkökohtien huomioimisessa
hankinnoissa

K

äytännössä sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen toteuttaminen tarkoittaa sitä, että julkisyhteisö ja muu hankintayksikkö ottaa huomioon
hankinnassaan sosiaalisia näkökohtia. Sosiaalisia näkökohtia voidaan ottaa
huomioon useilla eri tavoilla ja useissa eri hankintamenettelyn vaiheissa. Julkisten hankkijoiden rajalliset resurssit, lainsäädännön vaatimukset sekä sosiaalisesti vastuullisten
hankintojen tehokkuus edellyttävät kuitenkin, että hankkijat tarkastelevat, millä tavoin
ja missä hankinnoissa voidaan tehokkaimmin ja vaikutuksellisimmin ottaa huomioon
sosiaalisia näkökohtia.
Tämän vuoksi hankintayksiköiden olisi luotava johdon hyväksymä strategia sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen toteuttamiseen tai huomioitava vastuulliset
hankinnat laajemmassa hankintastrategiassaan. Strategian avulla
• tunnistetaan julkisyhteisön tai muun hankintayksikön sosiaaliset tavoitteet ja painopistealueet sekä hankintojen asema niiden saavuttamisessa;
• sitoutetaan hankintayksikön johto sosiaalisesti vastuullisten hankintojen
tekemiseen;
• arvioidaan riskianalyysillä ne hankintayksikön hankinnat, joissa hankintavaiheessa tai sopimuskaudella voi nousta esiin sosiaalisen vastuun
kysymyksiä;
• sovitaan hankintayksikön sisällä sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin
liittyvien vastuiden ja tehtävien jakamisesta;
• valvotaan sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toteuttamista ja kartoitetaan näiden hankintojen yhteiskuntavaikutuksia sekä asetettujen
tavoitteiden toteutumista;
• viestitään sosiaalisesti vastuullisista julkisista hankinnoista, niiden tuloksista sekä luodaan verkostoja hyvien käytäntöjen levittämiseen.
Kun sosiaalisesti vastuullisten hankintojen strategiassa yksilöidään selkeästi julkisyhteisön tai kansalliset taikka paikalliset sosiaaliset painopisteet (esimerkiksi
työllistäminen tai ihmisoikeuksien turvaaminen), julkisyhteisön hankintatoimi saadaan
selvemmin yhdistettyä laajempiin tavoitteisiin ja kokonaisuuksiin. Samalla tuodaan esiin
hankintatoimen asemaa näiden politiikkojen toteuttamisen välineenä. Tätä kautta han-
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kintatoimelle voidaan luoda myös selkeät tavoitteet, joiden toteutumista voidaan seurata.
Tähän liittyen hankintayksikön olisi myös perusteltua yksilöidä ne hankintojen lajit,
joissa vastuullisuustavoitteisiin ensisijaisesti pyritään.
Johdon sitoutuminen on olennainen osa sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toteuttamista, sillä johdon käsissä ovat hankintojen toteuttamisessa tarvittavien henkilö- ja
taloudellisten voimavarojen sekä organisaatiorakenteen määrittäminen. Riskien kartoittaminen auttaa hankintayksiköitä keskittämään ponnistuksensa merkittävimpiin
ostoihin ja niihin, joilla voidaan parhaiten edistää sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista.
Sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa tarvitaan laajasti asiantuntemusta läpi hankintayksikön organisaation. Tämän vuoksi on tärkeää, että hankintayksikön sisällä
määritellään kunkin virkamiehen tai työntekijän tehtävät sekä luodaan laaja-alaista
yhteistyötä hankintatoimen asiantuntijoiden ja sosiaalisiin kysymyksiin erikoistuneiden
asiantuntijoiden kesken.
Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta on
olennaisen tärkeää, että asetettujen tavoitteiden toteuttamista valvotaan. Hyvien kokemusten ja esimerkkien tiedottaminen ja jakaminen muille hankintayksiköille luo
positiivisen viestin sosiaalisesti vastuullisten hankintojen vaikuttavuudesta ja eduista
sekä rohkaisee niin julkisia kuin yksityisiäkin hankkijoita ottamaan hankintatoimessaan
huomioon sosiaalisia näkökohtia. Hyvien kokemusten jakamisen lisäksi on hyvä myös
tuoda esiin mahdollisia riskejä, joita kokemuksen mukaan on syytä välttää.

Hankintayksikön muistilista sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa:
1. Strategia sosiaalisesti vastuullisten hankintojen tekemiseksi
2. Johdon sitoutuminen
3. Riskien kartoittaminen
4. Sosiaalinen vastuu osaksi tehtävänkuvia
5. Asiantuntijoiden välinen yhteistyö
6. Tavoitteiden toteutumisen valvonta.

Espoon kaupunki
Espoon kaupunginhallitus on linjannut vuoden 2010 lopussa julkisten hankintojensa sosiaalisia tavoitteita. Ensisijaisena tavoitteena on nuorten, maahanmuuttajien ja
vammaisten työllistymisen edistäminen, työkeskustoiminnan tukeminen ja eettisesti
korkeatasoisten yritysten toiminnan huomiointi yhteistyösuhteissa. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan kaikkien kaupungin yksiköiden tulisi hankinnoissaan edistää
vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä sekä lisätä ammattiin opiskelevien
työssäoppimispaikkojen määrää.
Espoossa on luotu myös työllistettävien sosiaalisten kriteerien ohjeistus julkisiin hankintoihin. Ohjeessa todetaan, että hankintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
hankinnan vaikutukset ympäristölle ja mahdollisuus tukea hankinnan kautta Espoon
kaupunginhallituksen linjaamia sosiaalisia tavoitteita. Ohjeessa on määritelty viisi kohtaa, joiden kautta voidaan edistää sosiaalisia näkökulmia hankinnoissa:
1. Hankinnan rajaaminen tietyille yksiköille ja sosiaalinen sopimus
2. Hankinnan kohteen määritteleminen ja tekniset eritelmät
3. Tarjoajille asetettavat vaatimukset
4. Tarjouksen valintaperusteet
5. Hankintasopimus
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Tampereen kaupunki
Tampereen kaupunki tekee hankintoja vastuullisesti ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden.
Suurena hankkijana kaupunki tiedostaa ja huomioi hankintatoimintansa yhteiskunnalliset vaikutukset. Hankinnoilla on paitsi suoria ja välillisiä ympäristövaikutuksia, myös
sosiaalisia vaikutuksia ja vaikutuksia markkinoiden toimivuuteen. Huomioimalla kestävyysnäkökohdat hankinnoissaan kaupunki toteuttaa kestävän kehityksen sitoumuksiaan ja hallitsee kaupungin toimintojen vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.
Ottamalla huomioon hankintojen ympäristövaikutukset kaupunki voi muun muassa
säästää energiaa, pienentää ilmastopäästöjä, vähentää terveydelle ja ympäristölle
haitallisten kemikaalien käyttöä sekä edistää resurssien tehokasta käyttöä. Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan hankinnoissa sellaisten vaatimusten asettamista, joilla
toimittajat sitoutuvat varmistamaan, että toimitettavien tavaroiden ja palveluiden tuotannossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Lisäksi kaupungin
hankintojen avulla voidaan edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä.
Vastuullisuudella hankinnoissa tarkoitetaan myös sitä, että kaupunki torjuu harmaata
taloutta ja kiinnittää huomiota vaikutuksiin, joita sen hankinnoilla voi olla markkinoiden toimivuuteen.
Vuoden 2017 aikana kartoitetaan ympäristövaikutusten kannalta merkittävimpiä hankintoja ja kehitetään näihin hankintoihin ympäristökriteerejä sekä arvioidaan kriteerien
käytön kustannusvaikutuksia. Sosiaalisen vastuullisuuden osalta kartoitetaan hankintoja, joissa on mahdollista soveltaa työllistämisehtoa sekä hankintoja, joihin liittyy erityinen riski ihmisoikeusloukkauksille. Lisäksi vuoden 2017 strategisena painopisteenä
on parantaa hankintatoimen valmiuksia harmaan talouden tunnistamiseksi ja torjumiseksi sekä tehostaa ja systematisoida valvontaa, jolla varmistetaan, että kaupungin
sopimuskumppanit ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa ja velvoitteensa
työnantajina.

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla3 on saatavilla valmiita asiakirjapohjia hankinnan periaatteista sopimiseen. Saatavilla olevat asiakirjapohjat ovat:
• Päätös sitoutumisesta sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen
• Johdon sitouttaminen ja toiminnan organisointi
• Toimintasuunnitelma (hankintakäytäntö).
Asiakirjapohjien tarkoituksena on tukea hankintayksikköä sosiaalisesti vastuullisiin
hankintoihin sitoutumisessa ja toiminnan organisoimisessa. Asiakirjapohjia voidaan
hyödyntää myös sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.
3. Työ- ja elinkeinoministeriö, http://tem.fi/sosiaalisesti-vastuulliset-julkiset-hankinnat, haettu
28.2.2017.
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Riskianalyysistä apua sosiaalisten
kriteerien kohdistamiseen

H

ankintayksiköt voivat siis sosiaalisesti kestävillä hankinnoilla edistää
yhteiskuntaan ja ihmisiin kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia (kuten nuorten
työllistyminen) sekä myös ehkäistä haitallisia vaikutuksia (kuten ihmisoikeuksien toteutumiseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia4). Haitallisten vaikutusten ehkäisy
on suositeltavaa aloittaa tekemällä riskianalyysi kaikista hankinnan kohteina olevista
tavaroista ja palveluista. Näin saadaan selville, mihin tavaroihin ja palveluihin liittyvät
suurimmat vastuullisuusriskit ja joiden hankintaan on siten syytä asettaa vastuullisuusvaatimuksia.
Riskikartoituksessa analysoidaan, onko hankinnassa olemassa riski siitä, että sen kautta
aiheutuu haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia esimerkiksi työntekijöille, paikallisväestölle
tai palveluiden käyttäjille. Näiden haitallisiin vaikutuksiin liittyvien riskien selvittämisen
lisäksi analyysissä tulee ottaa huomioon, millainen mittakaava ja laajuus haitalliseen vaikutukseen liittyy ja onko se peruuttamaton luonteeltaan.
Jos analyysissä tulee ilmi haitallisiin vaikutuksiin liittyviä riskejä, hankintatoimi sisällyttää sopimukseen sosiaalisia vaatimuksia, joiden tavoitteena on ehkäistä haitallisten
vaikutusten toteutumista. Vaikka riskianalyysissä löytyisi useampiakin mahdollisia
kohteita, vaatimusten asettaminen aloitetaan hankintalajeista, joiden on todettu analyysin pohjalta sisältävän vakavimmat riskit haitallisille ihmisoikeusvaikutuksille. Ennen
vaatimusten asettamista on kuitenkin suositeltavaa, että laaditaan aikataulu siitä, milloin
muut riskianalyysissä tunnistetut kohteet otetaan mukaan vastuullisuusprosessiin.
On hyvä huomata, etteivät vastuullisuuteen liittyvät riskit koske ainoastaan tavarahankintojen toimitusketjuja. Sosiaalista polkumyyntiä tapahtuu myös länsimaissa, Suomi
mukaan lukien. Vastuullisuuden läpiviennissä hankintatoimen tuntemus eri hankintalajeihin liittyvistä luonteenpiirteistä on ensiarvoisen tärkeää. Seuraavassa on kuvattuna
kysymyksiä, joihin on hyvä kiinnittää huomiota riskianalyysissa:
• Työn perusedellytysten kartoittaminen: Onko olemassa riski, että työehtoja tai Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksia ei noudateta?
Esiintyykö palkanmaksussa ja työajoissa ongelmia?

4. Haitallisella ihmisoikeusvaikutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin teko heikentää tai poistaa henkilön mahdollisuuden tai kyvyn nauttia omista ihmisoikeuksistaan.
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• Työvoima: millaista työvoimaa vastaavanlaisessa tuotannossa tai palveluissa yleensä käytetään? Millaista työtä tuotantoon tai palveluihin
sisältyy?
• Tuotantoprosessi: millainen se on? Mitä vaiheita siihen liittyy? Ketkä
osallistuvat prosessiin?
• Tiedossa olevat aiemmat ongelmat: onko kyseisellä alalla esiintyneistä
väärinkäytöksistä raportoitu aiemmin? Huonoista työoloista on raportoitu esimerkiksi tekstiili- ja elektroniikkateollisuuden sekä katukivien,
työvälineiden ja elintarvikkeiden valmistuksen yhteydessä. Sosiaalinen
polkumyynti on yleistyvä ongelma palveluntoimittajien piirissä, ja sen
riski on erityisen suuri esimerkiksi ravintola- ja siivouspalveluiden sekä
rakennusalan yhteydessä.
• Hankinnan laajuus ja merkitys: mittavan hankinnan tekeminen lisää
organisaation vaikutusvaltaa. Toisaalta pienemmissä hankinnoissa voidaan
vaikuttaa erityisesti pienten ja keskisuurten toimittajien toimintakulttuuriin.
• Työterveyden ja -turvallisuuden kartoittaminen: esiintyykö tuotannossa työympäristöön liittyviä riskejä, esimerkiksi työterveys- ja
turvallisuusongelmia?
• Toimitusketju: millainen se on? Kuinka monen maan kautta se menee
ja mitä nämä maat ovat? Onko todennäköistä, että siihen kuuluu useita
alihankkijoita? Missä toimitusketjun osassa on vakavin riski, että työntekijöiden oikeuksia rikotaan?
Mikäli suunniteltavassa julkisessa hankinnassa on riskianalyysin perusteella vastuullisuuteen liittyviä riskejä, on suositeltavaa, että hankintayksikkö asettaa hankinnalle
vastuullisuusvaatimuksia.
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla5 on saatavilla myös valmiita asiakirjapohjia
vastuullisuusvaatimusten asettamiseen.

5. Työ- ja elinkeinoministeriö: Sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat,
http://tem.fi/sosiaalisesti-vastuulliset-julkiset-hankinnat, haettu 23.2.2017.
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Sosiaalisten näkökohtien huomioon
ottaminen hankinnan eri vaiheissa

J

ulkisia hankintoja koskevat menettelyt jakautuvat käytännössä useaan eri vaiheeseen. Sosiaalisia näkökohtia voidaan hankintalainsäädännön mukaan ottaa
huomioon kaikissa hankinnan vaiheissa. Alla on kuvattu hankintamenettelyn
päävaiheet, joissa sosiaalisten näkökohtien huomioiminen on mahdollista.

1 Hankinnan suunnittelu
2 Toimintaa koskevat soveltuvuusehdot
3 Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
4 Tarjousten vertailuperusteet
5 Hankinnan toteuttamista koskevat sopimusehdot
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1 Hankinnan suunnittelu

S

osiaalisten näkökulmien huomioon ottaminen on perusteltua aloittaa jo hankinnan suunnitteluvaiheesta, sillä monet merkittävät hankintamenettelyyn ja
hankinnan sisältöön liittyvät ratkaisut tehdään suunnitteluvaiheessa. Vuoden 2017
alusta voimaan astuneessa hankintalainsäädännössä korostetaan hankinnan suunnitteluvaiheen sekä markkinakartoituksen asemaa onnistuneen hankintamenettelyn välineenä.
Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi ennen hankintamenettelyn aloittamista tehdä
markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa
hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. Markkinakartoituksessa hankintayksikkö voi käyttää apunaan riippumattomia asiantuntijoita, muita viranomaisia
sekä toimittajia.
Hankinnan suunnitteluvaiheeseen kuuluu myös riskianalyysi, joka selkiyttää mitkä
sosiaaliset näkökulmat ovat kyseisessä harkinnassa tärkeimpiä. Tässä voidaan soveltaa
samoja kysymyksiä kuin edellä kuvatussa, koko hankintatoimen riskien analyysissa.

1.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hankinnan hyvän laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta riittävä suunnittelu on erityisen tärkeää sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa.
Hankintalainsäädännössä edellytetäänkin, että sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa
hankintayksikkö ottaa huomioon kyseistä palvelua koskevan lainsäädännön vaatimukset,
palvelun käyttäjien erityistarpeet ja kuulemisen sekä palvelujen laatuun, jatkuvuuteen,
esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien
lisäämiseen sekä innovointiin liittyvät tekijät..
Keskeisen sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja asiakkaan oikeuksia turvaavan lainsäädännön muodostavat perustuslain säännösten ohella lait sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä palvelujen sisällöstä säätävinä lainsäädäntöinä
sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki sekä niitä täydentävä erityislainsäädäntö, kuten
esimerkiksi laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
(380/1987), laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), laki ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012),
lastensuojelulaki (417/2007), erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), mielenterveyslaki
(1116/1990) ja tartuntatautilaki (583/1986).
Edellä mainitussa sosiaalihuollon yleis- ja erityislainsäädännössä säädetään velvoittavasti muun muassa palvelun käyttäjän edun ja hänen tarpeidensa huomioon ottamisesta
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sekä käyttäjän osallistumisesta ja kuulemisesta palveluprosessissa, joka kattaa palvelutarpeen arvioinnin ja palvelujen suunnittelun, päätöksenteon sekä palvelujen
tosiasiallisen järjestämisen eli toteuttamisen. Jos hankintayksikkö järjestää palvelut
hankkimalla ne muilta toimijoilta kilpailuttamalla, sen on otettava huomioon edellä
mainittu palvelujen sisältöä sekä palveluprosessia koskeva lainsäädäntö, mukaan lukien
palvelun käyttäjien oikeuksien toteutuminen.

1.2 Käyttäjäryhmien kuuleminen
Erityisen merkittävässä roolissa hankinnan tarpeen määrittelyn ja hankinnan suunnittelun osalta ovat hankinnan kohteen käyttäjäryhmät ja näiden kuuleminen. Esimerkiksi
laitteiden ja ohjelmistojen tarpeiden määrittelyssä tulisi ottaa huomioon käyttäjinä toimivien heikkonäköisten, näkövammaisten, heikkokuuloisten ja/tai kuulovammaisten
tarpeet. Samoin uusien tilojen, rakennusten tai kulkuväylien suunnittelussa ja olemassa
olevien peruskorjauksessa tulisi ottaa huomioon erilaisten käyttäjäryhmien esteetöntä
kulkemista koskevat tarpeet. Hankittavan tuotteen tai palvelun käyttäjien ja asiakkaiden
kuuleminen hankintaa suunniteltaessa on useissa tilanteissa erittäin keskeinen hankinnan laatuun ja lopputulokseen vaikuttava tekijä. Erityisesti vammaisten henkilöiden
käyttöön tulevissa hankinnoissa on aina syytä kuulla näitä henkilöitä ja heidän läheisiään
ennen hankintamenettelyn aloittamista.

Espoon kaupungilla on käynnissä projekti, jossa etsitään hyviä palvelumuotoilun
käytäntöjä vammaisten asumispalveluiden hankinnan suunnitteluun, kilpailutusprosessiin ja sopimuksen aikaiseen toimintaan. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on
asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja vuoropuhelukäytäntöjen kehittäminen
palveluntuottajien kanssa asumispalveluja järjestettäessä.
Tässä projektissa asiakasryhmää on kuultu ennen hankinnan toteuttamista eli suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa projektilla on apunaan palvelumuotoilija, joka
vastaa palvelumuotoiluosuudesta ja menetelmien käyttämisestä, tulosten analysoinnista sekä niiden pohjalta tehtävästä kiteyttämisestä.
Asumispalveluiden asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden selvittämiseksi Espoo on
toteuttanut Asumisen unelmat -tutkimusta asiakasryhmälle. Tutkimus toteutettiin
muotoiluluotain-menetelmää hyväksi käyttäen. Muotoiluluotain on itsedokumentointiin perustuva työtapa, joka antaa asiakkaille työkalun ilmaista mielipiteensä.
Luotaimet koostuvat sellaista tehtävistä kuten piirtäminen, valokuvat ja päiväkirjat.
Asiakasryhmän vastauksista korostuivat kolme teemaa; yhteisöllisyys, liikkuminen
sekä yksilöllisyys ja joustavuus asumisessa. Lisäksi asiakkaille ja omaisille on järjestetty laatu- ja vaikuttavuustyöpaja varmistamaan osallistamista.
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1.3 Markkinavuoropuhelu
Asiakkaiden ja sidosryhmien kuulemisen ohella hankinnan suunnitteluvaiheessa on
usein tärkeää ja hyödyllistä käydä keskustelua toimittajien kanssa. Toimittajien kanssa
käydyn markkinavuoropuhelun avulla voidaan saada markkinoilla olevilta toimittajilta
ideoita sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toteuttamiseen, mielipiteitä tehtyjen ratkaisujen vaikutuksista toimittajissa sekä kehittää uusia innovatiivisia tapoja toteuttaa
esimerkiksi palveluja tai rakentaa tiloja. Vuoropuhelu voidaan toteuttaa hankintalainsäädännön avoimuuden vaatimukset huomioiden julkaisemalla tietopyyntö julkisia
hankintoja koskevassa avoimessa ja ilmaisessa verkkopalvelussa (www.hankintailmoitukset.fi). Tietopyynnössä voidaan valottaa hankkijan tavoitteita, hankinnan taustoja
sekä käydä läpi olemassa olevia vaihtoehtoja tavoitteisiin pääsemiselle. Hankkijat voivat
myös järjestää tiedotustilaisuuden, johon toimittajilla on avoin pääsy.

Hansel Oy on selvittänyt toimitilojen käyttäjäpalveluiden hankintojen (esimerkiksi siivouspalvelut) suunnitteluvaiheeseen kuuluvassa teknisessä vuoropuhelussa toimittajilta, onko toimittaja kiinnittänyt huomiota pitkäaikaisten työttömien työllistämiseen ja
miten toimittaja seuraa sitä.

Hankinnan suunnitteluvaiheeseen kuuluu myös edellä kuvatun riskianalyysin suorittaminen. Riskianalyysin avulla hankkija kykenee yksilöimään resurssiensa ja
yhteiskunnallisten vaikutusten kannalta tehokkaimmat tavat ottaa huomioon sosiaalisia
näkökulmia.
Kun hankintayksikkö ottaa hankintatoiminnassaan huomioon sosiaalisia näkökohtia,
sen tulisi ottaa huomioon esimerkiksi erilaisiin selvityksiin ja merkkien hankkimiseen
toimittajilta kuluva aika. Osallistumishakemusten ja tarjousten jättämiseen varatun
ajan tulisi olla suhteellisuusperiaatteen mukainen käytettyihin sosiaalisiin kriteereihin nähden. Hankintayksiköiden tulisi myös muutoin pyrkiä asettamaan sosiaalisiin
näkökohtiin liittyvät kriteerit siten, että niistä tai niiden selvittämisestä aiheutuisi mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.
Toimittajien tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuksiin liittyvää hallinnollista taakkaa
voidaan vähentää esimerkiksi hankintayksiköiden laatimilla lomakkeilla, joiden täyttäminen on verraten nopeaa ja vaivatonta. Tässä yhteydessä korostuu myös avoimen
ja selkeän viestinnän merkitys, jotta toimittajat pystyvät ennakoimaan, mitä niiltä
odotetaan.
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2 Toimittajaa koskevat
soveltuvuusehdot

H

ankkijat voivat asettaa vaatimuksia sekä itse hankinnan kohteelle että sitä
tarjoavalle toimittajalle. Toimittajaa koskevia vaatimuksia kutsutaan soveltuvuusvaatimuksiksi. Nämä vaatimukset voivat liittyä toimittajan henkilöstön
pätevyyteen, tekniseen kapasiteettiin, aiempaan kokemukseen ja ammattitaitoon sekä
taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen. Toimittajien tulee täyttää nämä vaatimukset päästäkseen mukaan tarjouskilpailuun.
Näiden vaatimusten tarkoituksena on varmistua, että tarjouskilpailun voittanut toimittaja kykenee suoriutumaan hankintasopimuksen mukaisista velvoitteistaan.
Hankintayksikkö ei saa asettaa soveltuvuusvaatimuksia hankinnan tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden suhteettoman korkealle.
Soveltuvuusehtojen lisäksi hankintalaissa on lueteltu toimittajan poissulkemisen
perusteita. Mikäli näitä poissulkemisperusteita ilmenee, hankkija voi – ja pakollisten
poissulkemisperusteiden osalta sen tulee – sulkea toimittaja tarjouskilpailun ulkopuolelle. Pakollisia poissulkemisperusteita ovat esimerkiksi eräät talous- ja työrikokset6 ,
ihmiskauppa sekä osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan. Näiden
perusteiden rasittaessa tarjoajaa tai sen johto- tai vastuuhenkilöitä, hankintayksikön
on lähtökohtaisesti suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle. Harkinnanvaraisia
poissulkemisperusteita ovat esimerkiksi verojen tai sosiaaliturvamaksujen laiminlyöminen, työ- tai sosiaalioikeuden säännösten rikkominen sekä ammattitoimintaan liittyvä
vakava virhe. Näin ollen julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle toimittajan, joka on laiminlyönyt verojen maksamisen tai joka on
selvitetysti rikkonut työoloja koskevia sääntöjä tai määräyksiä.
Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja poissulkemisperusteiden olemassa olon
selvittämiseksi hankkijan tulee pyytää tarjoajia antamaan vakuutus taustojensa asianmukaisuudesta sekä tarjouskilpailun lopussa tarjouskilpailun voittanutta tarjoajaa
toimittamaan selvitykset tilanteestaan. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa
vakuutus on annettava käyttämällä vakiolomakkeella olevaa ns. yhteistä eurooppalaista
hankinta-asiakirjaa. Näissä EU-hankinnoissa hankintayksikkö on velvollinen vaatimaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta selvitykset muun muassa sen johto- ja

6. Näitä ovat eräät rikoslain 47 luvussa tarkoitetut rikokset kuten työturvallisuusrikos, työaikasuojelurikos sekä työsyrjintä.
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vastuuhenkilöiden rikostaustoista, verojen maksamisesta sekä hankinnasta riippuen
esimerkiksi henkilöstön pätevyydestä, vakavaraisuudesta tai aiemmista toimituksista.
Hankintayksikkö voi tarvittaessa vaatia kaikkia tarjoajia toimittamaan vakuutusten
sijasta varsinaiset taustaselvitykset jo tarjouskilpailun aikana. Tarjoajaa sekä sen johto- ja
vastuuhenkilöitä koskevia rikosrekisteriotteita pyydetään Oikeusrekisterikeskukselta.
Mikäli soveltuvuutta koskeva vaatimus ei annetun selvityksen perustella täyty tai selvitys
osoittaa olemassa olevan poissulkemisperusteen, hankintayksikön tulee lähtökohtaisesti
sulkea kyseinen toimittaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, eikä sen kanssa voida tehdä
hankintasopimusta. Ehdokas tai tarjoaja voi kuitenkin esittää näyttöä luotettavuudestaan
siitä huolimatta, että sitä rasittaa tietty pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Näyttöön voi kuulua esimerkiksi selvitys ehdokkaan tai tarjoajan sitoutumisesta
maksamaan rangaistavasta teosta, virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot tai
selvitys organisaatioon tai henkilöstöön liittyvistä toimenpiteistä, joilla voidaan estää
uudet rangaistavat teot. Jos hankintayksikkö katsoo sille toimitetun näytön perusteella
ehdokkaan tai tarjoajan luotettavuuden riittäväksi, se ei saa sulkea kyseistä ehdokasta tai
tarjoajaa tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Hankintalainsäädännön tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaatimukset edellyttävät,
että soveltuvuusvaatimuksia ei aseteta hankintojen taustan ja tavoitteiden näkökulmasta
kohtuuttoman korkeiksi. Hankintayksikkö ei voi esimerkiksi vaatia EU-kynnysarvot
ylittävissä hankinnoissa, että ehdokkaan tai tarjoajan liikevaihdon taso on yli kaksi kertaa
hankintasopimuksen arvon suuruinen. Hankintayksikkö ei voi myöskään suoraan asettaa
soveltuvuusvaatimukseksi tiettyä selvitystä tai tiettyä standardia, vaan toimittajille tulee
antaa mahdollisuus osoittaa vaatimusten täyttyminen muilla vastaavilla tavoilla.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on asettanut tarjouspyyntöihinsä
seuraavan vaatimuksen ja todentamistavan:
Vaatimus: Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen
hyväksymä maksusuunnitelma.
Todentaminen: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
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Mikäli tarjoajalla ei ole velvollisuutta vakuutusten ottamiseen, tästä on esitettävä erillinen selvitys. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.
Osana poissulkuperusteiden olemassaolon selvittämistä hankintayksikkö voi edellyttää,
että tarjoaja vastaa niin sanotulla ESPD-lomakkeella seuraavaan kysymykseen:

Onko talouden toimija rikkonut oman tietonsa mukaan ympäristö-,
sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteitaan?
Todentaminen: Vastaus Kyllä [ ] Ei [ ]
Jos vastaus on kyllä, onko talouden toimija toteuttanut toimia osoittaakseen luotettavuutensa kyseisen poissulkemisperusteen olemassaolosta huolimatta (”puhdistautuminen”)?
[ ] Kyllä [ ] Ei
Jos on, kuvaus toteutetuista toimista […]

Aiemman kokemuksen osalta hankkija voi vaatia esimerkiksi aiempaa kokemusta esteettömästä taikka kaikille sopivasta suunnittelusta. Tarjoaja tai ehdokas voi todentaa tämän
soveltuvuusvaatimuksen täyttymisen antamalla selvityksen aiemmasta kokemuksestaan.

Esimerkiksi seuraavan vaatimuksen voi esittää:
Tarjoajalla on kokemusta vastaavien palvelujen tuottamisesta viimeisen kolmen
vuoden aikana. [Tähän liittyen tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuvailtava tarkemmin
palvelun sisältö sekä siihen liittyvä sosiaalinen näkökohta kuten esimerkiksi esteettömyysvaatimus.]
Todentaminen: Tarjoajan tulee antaa vaaditut tiedot referensseistä. [Tältä osin on yksilöitävä tarkemmin vaaditut referenssitiedot]

25

3 Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset

26

3 Hankinnan kohteen
vähimmäisvaatimukset

H

ankintayksiköt voivat asettaa erilaisia vaatimuksia toimittajien ohella myös itse
hankinnan kohteelle. Hankkijat voivat myös määritellä hankkimansa tavaran,
palvelun tai rakennusurakan ominaisuudet siten, että näiden ominaisuuksien
täyttymisestä muodostuu tarjouksen hyväksymisen ehto. Hankinnan kohteen kuvauksesta muodostuvatkin usein hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset.
Jotta hankkija voi tarkistaa asettamiensa vähimmäisvaatimusten tai hankinnan kohteen
kuvauksen täyttymisen, tulee tämän edellyttää tarjoajia kuvaamaan tarjoamaansa
tavaraa, palvelua tai urakkaa tarjouksessaan. Mikäli tarjouksen sisältö tai ehdot eivät
vastaa hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, tulee tarjous lähtökohtaisesti
hylätä. Tarjouksen vaatimustenmukaisuuden selvittäminen tapahtuu tarjousten käsittelyvaiheessa. Hankinnan kohteen kuvauksen ja asetettujen vähimmäisvaatimusten
tulee liittyä hankintasopimuksen kohteeseen tai sen elinkaaren johonkin vaiheeseen.
Näin ollen hankintayksikkö ei saa esimerkiksi vaatia, että yritys harjoittaa hyväntekeväisyystoimintaa.
Hankinnan kohdetta koskevilla vähimmäisvaatimuksilla voidaan ottaa huomioon vammaisten käyttäjien tarpeet ja muut käyttäjiä koskevat esteettömyys- ja muut vaatimukset.
Esteettömyysnäkökohdat korostuvat erityisesti ICT-hankinnoissa, tulkkauspalveluhankinnoissa sekä rakennusurakoissa. Vaatimukset voivat liittyä rakennusurakoissa
vammaisten henkilöiden rakennuksiin pääsemiseen, liikennevälineiden kaluston
hankinnassa helppoon saavutettavuuteen tai laitteiden hankinnassa helppokäyttöominaisuuksiin. Kun hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, on
hankintalain mukaan hankinnan kohde pääsääntöisesti määriteltävä siten, että otetaan
huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset
täyttävä suunnittelu.
Hankinnan kohteen kuvauksessa tulee huomioida myös lainsäädännössä asetetut
vaatimukset, esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä rakentamismääräyskokoelmat. Rakennusurakoissa vaatimukset voidaan asettaa joko suoraan
esimerkiksi kokonaisvastuu-urakoinnin (KVR) tarjouspyynnössä kohdistuen urakoitsijoiden antamiin tarjouksiin tai erillistä suunnittelupalvelua koskevan hankinnan
tarjouspyyntöasiakirjoissa suunnittelupalvelua tarjoaville toimittajille.
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Espoon kaupunki on asettanut verkkoneuvontapalveluja koskeviin
tarjouspyyntöihinsä muun muassa seuraavan esteettömyyteen
liittyvän vaatimuksen:
Vaatimus: Tarjottavan palvelun tulee olla esteetöntä ja täyttää verkkosisällön saavutettavuusohjeiden WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) A ja AA-tasot.
Verkkosisällön saavutettavuusohjeet WCAG kattavat laajan joukon suosituksia, joiden
avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Ohjeiden noudattaminen
tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita.
Tällaisia ovat mm. sokeus ja heikkonäköisyys, kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet, kognitiiviset rajoitteet, liikuntakyvyn rajoitteet, puhevaikeudet, valoherkkyys
sekä näiden yhdistelmät. WCAG 2.0 onnistumiskriteeristö on kirjoitettu testattavina
lausumina, jotka eivät ole riippuvaisia yksittäisestä teknologiasta. Ohjeiden noudattamiselle on määritelty kolme tasoa: A, AA ja AAA, joista A on matalin ja AAA korkein.
Todentaminen: Tarjouksessa tulee ilmoittaa, täyttyvätkö tarjotun palvelun osalta
WCAG 2.0 -ohjeen A ja AA-tasojen mukaiset kriteerit.

Hankintayksiköllä on mahdollisuus halutessaan myös testata tai koekäyttää tarjottuja
tuotteita. Testauksessa tai koekäytössä olevien tuotteiden muuta käyttöä koskevien
rajoitusten tulisi olla perusteltuja. Testauksesta ja koekäytöstä on kuitenkin ilmoitettava
selvästi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tarjoajille tulee lisäksi jättää riittävän pitkä määräaika koekappaleiden toimittamiselle. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on
edelleen selostettava, mihin seikkoihin koekäytössä ja testauksessa tullaan kiinnittämään
huomiota.
Mikäli testauksen ja koekäytön perusteella esimerkiksi tarjotun tuotteen esteettömyysominaisuudet eivät ole tarjouspyynnön vaatimalla tasolla, tarjous tulee hylätä.
Hankintayksikön tulee hylkäyspäätöksessä perustella hylkääminen ja kuvata sen taustalla ollutta koekäyttöä riittävän laajasti.
Rakennusurakkahankinnan tarjouspyyntöön voidaan niin ikään sisällyttää vaatimuksia,
joilla pyritään välttämään onnettomuuksia rakennustyömaalla. Nämä vaatimukset liittyvät hankinnan kohteeseen eli rakennusurakkaan ja sen toteuttamiseen.
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arjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet liittyvät hankinnan kohteen vähimmäisvaatimusten tavoin itse hankittavaan tuotteeseen,
palveluun tai rakennusurakkaan. Näin ollen monia vähimmäisvaatimusten osalta
huomioitavia teemoja voidaan ottaa huomioon vaihtoehtoisesti myös vertailuperusteissa.
Vertailuperusteiden käyttämisen lisäarvona vähimmäisvaatimuksiin nähden on niiden
asteittainen toimintaperiaate: tarjousten väliset erot ovat hienovaraisempia, sillä näitä
kuvataan tarjousten hylkäämisen tai hyväksymisen sijasta piste-eroin. Lisäksi vertailuperusteita käytettäessä tietty toimittaja voi kompensoida yhden vertailuperusteen osalta
saamiaan matalia pistemääriä muiden vertailuperusteiden osalta saaduilla korkeammilla
pistemäärillä.
Vertailuperusteita käytettäessä tarjouskilpailun voittaa kaikkien vertailuperusteiden
osalta parhaan yhteenlasketun pistemäärän saanut eli kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Tarjousten vertailuperusteet tulee asettaa etukäteen tarjouspyyntöasiakirjoissa. Lisäksi
niiden tulee olla riittävän yksilöityjä ja tasapuolisia. Vertailuperusteet eivät siis saa syrjiä
tai suosia tiettyjä toimittajia. Hankintayksikön tulee soveltaa etukäteen ilmoitettuja vertailuperusteita kuhunkin tarjousvertailuun mukaan otettuun tarjoukseen ja perustella
kustakin vertailuperusteesta annettu pistemäärä riittävän selkeästi. Kun sosiaalisia näkö-
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kohtia otetaan huomioon vertailuperusteissa, hankintayksikön tulee noudattaa erityistä
huolellisuutta, sillä tarjousvertailu vaikuttaa merkittävällä tavalla tarjouskilpailun lopputulokseen, laatuun ja tarjoajien etusijajärjestykseen.
Hankintayksikkö voi asettaa vertailuperusteeksi sosiaalisia näkökohtia, kuten henkilöstöön liittyviä tekijöitä, siten, että tarjous saa sitä paremmat pistemäärät mitä
tehokkaammin tai laaja-alaisemmin tarjouksessa on otettu huomioon näitä näkökohtia.

Henkilöstön työsuhteita koskevat vertailuperusteet
Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:485/10 sekä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 8.3.2013 taltio 862 käsiteltiin päiväkotipalvelujen hankintaa. Hankintayksikkö
oli käyttänyt tarjousten vertailuperusteena kriteeriä ”päivähoitoasetuksen edellyttämän vähimmäismitoituksen mukaisen kelpoisuuden omaavan hoito- ja kasvatushenkilöstön työsuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia.” Mikäli mainittujen työsuhteiden osuus yrityksen henkilöstöstä on ollut 100 prosenttia, tarjous on
saanut kolme pistettä; kaksi pistettä, jos osuus on ollut 76–99 prosenttia, ja yhden
pisteen jos osuus on ollut 50–75 prosenttia.
Hankinnasta valitettiin markkinaoikeuteen, joka totesi ratkaisussaan muun muassa,
että hankinnan kohteena olevien hoito- ja kasvatuspalvelujen luonteen vuoksi hankintayksiköllä oli ollut perusteltu syy arvioida palvelun laatua tarjoajan vähimmäissoveltuvuuden ylittäviltä osin. Hoito- ja kasvatusalalla oli markkinaoikeuden mukaan
pidettävä hyväksyttävänä tavoitteena hankintayksikön pyrkimystä saada päivähoitopalveluihin koulutettua henkilöstöä mahdollisimman pysyviin ja pitkäkestoisiin
työsuhteisiin.
Markkinaoikeus katsoi, että edellä mainitut vertailuperusteet ovat paitsi liittyneet
hankinnan kohteena olevien palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen myös olleet
tarjouspyynnössä ilmoitetussa muodossaan sellaisia, että hankintayksikkö oli voinut
niiden avulla selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Markkinaoikeuden ratkaisusta valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden päätöksen voimassa sellaisenaan.

Edellä mainitun tuomioistuinratkaisun osalta on pidettävä mielessä, että kyseisessä
tilanteessa tuomioistuimet katsoivat hankinnan kohteen olevan sellainen, että työehtoihin liittyvillä tekijöillä oli yhteys hankittavien palvelujen laatuun. Jotta vaatimukset
eivät muodostuisi toimittajille perusteettoman syrjiviksi, hankintayksikön tulee selvittää
kussakin yksittäistapauksessa se, onko hankinnassa kyseessä edellä mainitun kaltainen
yhteys. Ainoastaan näissä hankinnoissa voidaan huomioida työehtoja koskevia tekijöitä
tarjousten vertailussa.
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ankintalain mukaan hankintasopimuksen toteuttamiselle voidaan asettaa sopimusehtoja, jotka voivat koskea erityisesti ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia,
kuten ammatillista koulutusta työpaikalla, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
sopimusten noudattamista, työoloja, työehtoja tai vammaisten palvelukseen ottamista.
Edellytyksenä on, että ehdot ovat syrjimättömiä ja että niistä ilmoitetaan etukäteen hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.
Työllistymiseen liittyviä kriteerejä harkittaessa tule varmistaa, että ne soveltuvat kyseiseen hankintaan. Tämän vuoksi osana hankinnan suunnittelua tulisi arvioida toimittajien
mahdollisuuksia löytää esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille toiminnastaan soveltuvia tehtäviä.
Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen voidaan toteuttaa erityisen tehokkaasti näissä
sopimuksen toteuttamisen ehdoissa. Sopimusehtojen osalta on syytä huomioida, että
julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan
sopimusehtoja ei saa sopimuskauden aikana merkittävästi muuttaa alun perin ilmoitetusta.
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Sosiaalista vastuuta koskevilla sopimusehdoilla ei ole merkitystä, ellei niiden toteutumista valvota. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin hankinnan vähimmäisvaatimusten tai
soveltuvuusvaatimusten osalta, sopimusehtojen toteuttamisen selvittäminen ja valvonta
tapahtuu pääosin sopimuskaudella.
Työ- ja ihmisoikeuksia koskevien sopimusehtojen valvonta poikkeaa muiden ehtojen
toteutumisen valvonnasta, koska kyse on yrityksen toiminnan laajamittaisesta ( jopa
maailmanlaajuisesta) tarkkailusta ja eettisiin periaatteisiin pohjautuvasta lainsäädännön
tai kansainvälisten sopimusten noudattamisen valvonnasta. Valvonta on luonteeltaan
yrityksen tai toimittajan toimintakulttuuriin vaikuttamista.
Valvonnan vaikuttavuus riippuu valvovan yksikön koosta ja resursseista suhteessa valvottavaan, ostojen volyymistä, toimitusketjun pituudesta sekä olosuhteista, kulttuurista
ja mahdollisista ongelmista valvonnan kohteessa. Hankintayksikön mahdollisuudet vaikuttavat toimittajien toimintaan riippuvat siitä, miten suuri merkitys hankintayksikön
ostoilla on valmistajayrityksen toiminnalle sekä siitä, miten monimutkainen tuotanto- ja
toimitusketju on. Myös hankintayksikön omalla aktiivisuudella on suuri merkitys.
Hankintayksikön valvontatehtäviä voidaan helpottaa käyttämällä erilaisia sertifikaatteja. Hyödyntämällä hankintasopimuksen valvonnassa sertifikaatteja hankintayksikön
ei itse tarvitse suorittaa yksityiskohtaisia auditointitoimia toimitusketjun eri portailla.
Sertifikaatteihin liittyvällä ja melko vakiintuneella auditoinnilla hankintayksikkö voi
usein myös kerätä sen omia yksittäisiä selvitystoimenpiteitä luotettavampaa tietoa
työ- ja ihmisoikeuksien noudattamisesta toimitusketjussa. Hankintayksiköt voivat
harjoittaa myös yhteistyötä sosiaalisiin näkökohtiin liittyvien ehtojen valvonnassa sopimuskaudella. Esimerkiksi Ruotsissa useat kunnat ovat ryhtyneet yhteistyöhön julkisten
hankintojen toimitusketjun portaiden auditoinnin rahoittamisessa.7
Hankintayksiköt voivat luoda sopimusoikeudellisia sanktioita sopimuskaudella havaittujen ongelmien varalle. Sopimukseen on mahdollista kirjata esimerkiksi sopimussakon
määräämisen tai sopimuksesta irtautumisen mahdollisuus tiettyjen rikkomusten
johdosta. Hankintayksikön tulisi kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä kannustamaan sopimuskumppania ja tämän alihankkijoita kehittämään toimintaansa sopimuskaudella siten,
että ne kykenevät täyttämään lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten velvoitteet.
Vasta viimeisenä keinona tulisi olla sopimuksen irtisanominen. Muutoinkin sopimussanktioiden ja sopimuskaudella tapahtuvien sopimusrikkeiden ja laiminlyöntien osalta
tulisi ottaa huomioon suhteellisuusperiaate.

7. Lisätietoa järjestelystä löytyy oppaasta ”Good Practice in Socially Responsible Public Procurement, Approaches to Verification from Across Europe”, The Landmark consortium, c/o World
Economy, Ecology & Development (WEED e.V.) 2012.
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5.1 Työllistämistä koskevat sopimusehdot
Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon työllistämiseen liittyviä näkökohtia asettamalla
sopimusehdoissa sopimuskumppanilleen velvoitteen työllistää esimerkiksi osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä.8 Tällainen ehto sopii useimpiin hankintoihin, lukuun
ottamatta pienhankintoja. Työllistämisehto voidaan muotoilla esimerkiksi seuraavalla
tavalla:

Espoon kaupunki on palveluhankinnassaan asettanut seuraavan
vaatimuksen tarjouspyynnön sopimusehtoja koskeviin kohtiin:
Sopimusehto: Toimittaja sitoutuu tarjoamaan kokopäiväisen työpaikan vähintään puoleksi vuodeksi [x] henkilölle, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään
kuusi kuukautta ennen työsuhteen alkua. Työllistämistoimet ja rekrytointi suoritetaan
viimeistään puolen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta lukien. (Edellä
mainittujen sopimusehtojen valvonnasta on ohjeita jäljempänä kohdassa ”Sopimusehtojen valvonta”).

Toinen vaihtoehto on asettaa vaatimus siitä, että tietty osa palvelusuorituksesta tai
rakennusurakan toteuttamistöistä tehdään esimerkiksi tukityöllistettyjen kautta:

Vantaan kaupunki on kaupungin korjaus- ja rakennustöissä
asettanut seuraavan työllistämisehdon:
Tarjoaja sitoutuu sopimuskauden aikana palkkaamaan vähintään yhden palkkatukeen
oikeutetun työntekijän. Työllistämisehto velvoittaa ainoastaan kilpailutuksen voittaneita palveluntuottajia. Työllistämisehtoon sisältyy mahdollinen sanktio 4000 euroa.
(Edellä mainittujen sopimusehtojen valvonnasta on ohjeita ja esimerkkejä jäljempänä
kohdassa ”Sopimusehtojen valvonta”).

Työllistämisehdon kohteena voi olla muitakin henkilöryhmiä kuten nuoria henkilöitä,
vammaisia henkilöitä tai maahanmuuttajia. Työllistämisehdossa on usein perusteltua
kuvata tarkemmin, mitä työllistettävillä tarkoitetaan, muun muassa mitä tarkoitetaan
nuorilla henkilöillä, vammaisilla henkilöillä tai maahanmuuttajilla. Tarvittaessa voidaan

8. Ehtoa käytettäessä on otettava huomioon työlainsäädännön vaatimukset ja erityisesti lainsäädäntöön kirjatut uudelleensijoitus- ja takaisinottovelvoitteet.
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tukeutua voimassa olevan lainsäädännön määritelmiin. Työllistämisehdon käyttämisen
yhteydessä on usein perusteltua myös huomioida työsuhteiden ja hankintasopimusten
pituuteen liittyvät tekijät, jotta työllistettävät saavat riittävästi kokemusta ja hyötyä työllistämisestä. Työllistämisehtoa asetettaessa tulisi myös linjata, voidaanko hyväksyä se,
että yritys tai muu toimittaja on jo aiemmin työllistänyt pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen, joka tarjousta jätettäessä ei ole enää työtön.
Työllistämisehtojen osalta on tärkeää ottaa huomioon markkinatuntemus, eli hankintayksikön kannattaa ennen vaatimusten asettamista selvittää, onko vaatimuksilla etsittyä
henkilöryhmää saatavilla. Joillakin aloilla voi olla käytännössä täystyöllisyys esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla, eikä alalla siten ole pitkäaikaistyöttömiä, joita voitaisiin hankinnan kautta työllistää. Näin ollen on siis tärkeää tuntea eri alojen työmarkkinatilanne.
Työllistämisehdon lisäksi sopimusehdoissa voidaan ottaa huomioon myös työssä
oppimiseen, oppisopimustyöllistämiseen, työkokeiluun tai opiskelijoiden työharjoittelupaikkoihin liittyviä seikkoja.

Oulun kaupunki on asettanut tietotekniikan virtuaaliratkaisuja
koskevassa hankinnassa seuraavan sopimusehdon:
Palveluntoimittaja sitoutuu tarjoamaan teknisen alan oppilaitoksessa opiskelevalle
henkilölle vähintään yhden työssäoppimis-, työharjoittelupaikan tai opinnäytepaikan
jokaisena sopimusvuotena siten että sopimuskauden aikana neljä henkilöä tulevat saamaan jonkin edellä mainituista paikoista. (Edellä mainitun sopimusehdon valvonnasta
on ohjeita jäljempänä kohdassa ”Sopimusehtojen valvonta”).

Markkinavuoropuhelussa hankinnan suunnitteluvaiheessa tulee selkeästi tuoda esille
hankkijan työllisyydenhoitoon liittyvät tavoitteet. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettava riittävän laajasti etukäteen muut tarjouksen laatimiseen vaikuttavat tiedot, kuten
hankinnan volyymi, arvo, sopimuskauden kesto sekä muut olennaiset sopimusehdot.

5.2 Työ- ja ihmisoikeudet sopimusehdoissa
On syytä muistaa, että julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
98 §:n mukaan valtion keskushallintoviranomaisen ja tarjouskilpailun voittajaksi valitun
tarjoajan väliseen hankintasopimukseen tulee ennen sopimuksen allekirjoittamista lisätä
lauseke, jonka mukaan Suomessa toteutettavassa hankintasopimukseen sisältyvässä
työssä on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain
ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Samaa
sääntöä sovelletaan silloin, kun muukin hankintayksikkö kuten esimerkiksi kunta tekee
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urakkasopimuksen tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä annetun lain (1233/2006) 2 §:ssä tarkoitetusta rakentamistoiminnasta.
Jos taas toimitusketjun riskianalyysin perusteella on ilmeistä, että hankintasopimuksen
sopimuskaudella voi esimerkiksi tavarahankinnassa osalta nousta esiin ongelmia työ- ja
ihmisoikeuksien noudattamisessa, voi hankintayksikkö lisätä näiden hankintojen sopimusehtoihin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusten sekä YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen noudattamista ja valvontaa koskevia kohtia9.
Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä sopimuksia10 ovat
– Pakkotyön poistamista koskevat yleissopimukset nro 29 (vuodelta 1930) sekä nro 105
(vuodelta 1957).
– Yhdistymisvapautta koskevat sopimukset eli
• Sopimus, joka koskee ammatillista järjestäytymisoikeutta ja ammatillisen
järjestäytymisvapauden suojelua nro 87 (vuodelta 1948).
• Sopimus, joka koskee järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamista nro 98 (vuodelta 1949).
– Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevat sopimukset eli
• Sopimus, joka koskee samanarvoisesta työstä miehelle ja naiselle maksettavaa samaa palkkaa nro 100 (vuodelta 1951).
• Yleissopimus, joka koskee työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen
yhteydessä tapahtuvaa syrjintää nro 111 (vuodelta 1958).
– Lapsityön poistamista koskevat sopimukset eli
• Yleissopimus, joka koskee työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää
nro 138 (vuodelta 1973).
• Yleissopimus, joka koskee lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja
välittömiä toimia niiden poistamiseksi nro 182 (vuodelta 1999)11.
9. Ulkoasiainministeriö: Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989),
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=68142, haettu 22.2.2017.
10. ILO:n kansainvälinen työkonferenssi on tunnistanut nämä kahdeksan yleissopimusta “ydinsopimuksiksi”, koska ne käsittelevät keskeisiä periaatteita ja työelämän oikeuksia. Nämä aiheet ovat
myös mukana ILO:n julistuksessa työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien kunnioittamisesta
(ILO’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998).
11. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset. Työministeriö, http://bit.ly/2m7lwGC, haettu
22.2.2017.
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Näiden keskeisten ILO-sopimusten lisäksi sopimusehdoissa voidaan viitata myös muihin
ILO-sopimuksiin. ILO:n verkkosivuilla12 on tietoa muun muassa sopimusten noudattamisesta sekä noudattamisen valvonnasta. ILO:n toiminnasta ja sopimuksista on myös
saatavilla lisätietoa suomeksi ja ruotsiksi työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla13.

Hansel Oy on tavarahankinnoissaan asettanut seuraavan vaatimuksen
tarjouspyynnön sopimusehtoja koskeviin kohtiin:
Sopimusehto: Toimittaja käyttää vain sellaisia maahantuojia, päämiehiä ja laitevalmistajia, jotka noudattavat kansainvälisen työjärjestön (ILO) seuraavia sopimuksia
laitevalmistukseen liittyvissä tuotantolaitoksissa tuotantoketjun eri tasoilla: Pakkotyön poistaminen (sopimukset 29 ja 105), Järjestäytymisvapaus ja oikeus neuvotella
kollektiivisesti (sopimukset 87 ja 98), Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus (sopimukset
100 ja 111), Lapsityön poistaminen (sopimukset 138 ja 182). Toimittaja sitoutuu panemaan täytäntöön kaikki sopimuksissa mainitut työehtoihin ja ympäristöystävällisyyteen liittyvät vaatimukset niiltä osin, kun Toimittajalla on niihin täydellinen kontrolli.
Niiltä osin, kun Toimittajalla ei ole täydellistä kontrollia tai valtaa tuotantoketjussa, on
tämän käytettävä kaikki keinonsa ja mahdollisuutensa, jotta sopimuksessa määritelty
tavoitetaso saavutettaisiin. Toimittaja sitoutuu siihen, että Hansel voi sopimuskaudella
lähettää sen vastattavaksi kyselyitä ja pyytää selvityksiä Toimittajan ja sen tuotevalikoiman valmistajien vastuullisuuteen liittyen, ja että Hanselilla on oikeus julkaista
kyselyn tuloksista koostettu yhteenveto.

12. International Labour Organisation, www.ilo.org.
13. Työ- ja elinkeinoministeriö, http://tem.fi/kansainvalinen-tyojarjesto-ilo1, haettu 30.1.2017.
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Alko on asettanut hankintojensa sopimusehtoihin
seuraavan osuuden eettisyydestä:
Tuotteiden tarjoaminen ja toimittaminen Alkolle edellyttää, että myyjä sitoutuu BSCI:n
(Business Social Compliance Initiative) Eettisiin toimintaperiaatteisiin14.
BSCI:n uudistuneen toimintamallin keskeiset elementit ovat Code of Conduct (Eettiset
toimintaperiaatteet), aiempaa velvoittavampi Due Diligence (Huolellisuusperiaate)
sekä vaatimus strategisesta suunnittelusta ja käytännön toimenpiteistä sosiaalisen
vastuullisuuden edistämiseksi. BSCI:n vastuullisen hankinnan toimintamalli pohjautuu
jatkuvan parantamisen periaatteeseen, avoimeen yhteistyöhön ja eri toimitusketjun
toimijoiden valtuuttamiseen.
Tarjouksen allekirjoittaessaan tai tehdessään tarjouksen Kumppaniverkossa myyjä takaa, että myyjä ja kaikki sen kanssa samaan toimitusketjuun kuuluvat yhteisöt
noudattavat Eettisten toimintaperiaatteiden asettamia velvoitteita. Toimitusketjulla
tarkoitetaan tuotteen ja sen pakkauksen valmistukseen, kuljetukseen ja myyntiin
liittyviä yhteisöjä.
Alko tarjoaa juomatoimittajien käyttöön Eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen. Koulutuksella varmennetaan riittävä ymmärrys vastuullisen hankinnan
toimintaperiaatteiden käytännönvaikutuksista. Alko edellyttää koulutuksen suorittamista kaikilta myyjiltä. Jos myyjällä on valtuutettu edustaja (agentti), myös agentin on
suoritettava koulutus.
(Edellä mainittujen sopimusehtojen valvonnasta on ohjeita ja esimerkkejä jäljempänä
kohdassa ”Sopimusehtojen valvonta”).

14. Alko: Vastuullinen ostotoiminta, https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullisuus/vastuullinen-ostotoiminta, haettu 26.4.2017.
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Puolustusvoimat on asettanut seuraavia vaatimuksia tarjouspyynnön
sopimusehtoja koskeviin kohtiin kaikissa EU-kynnysarvon ylittävissä
tekstiilihankinnoissaan:
Solmittavassa sopimuksessa otetaan huomioon sosiaaliseen vastuuseen liittyvät
vaatimukset. Sopimuksen tekemisen erityisehtona on, että Toimittajalla on käytössään
toimintatapoja sen varmistamiseksi, että sopimuskauden aikana toimitettavat tuotteet
on valmistettu seuraavia määräyksiä noudattaen:
• ILO:n yleissopimukset pakkotyöstä, lapsityöstä, syrjinnästä sekä järjestäytymisvapaudesta ja järjestäytymisoikeudesta (numerot 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 ja 182)
• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 32 artikla
• valmistusmaan työsuojelulainsäädäntö
• valmistusmaan voimassa oleva työlainsäädäntö, mukaan lukien vähimmäispalkkaa
ja sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö.

5.3 Sopimuksen kestoa koskevat ehdot
Hankintalain mukaan pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimuksen kesto ja muut
ehdot siten, että sopimuksesta ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia
seurauksia palvelun käyttäjille.
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat keskeisesti asiakkaita varten tuotettavia palveluja. Näin
ollen jotkin palvelukokonaisuudet saattavat olla luonteeltaan sellaisia, joissa asiakkaalle
kokonaisuudesta muodostuu pitkäaikainen hoito- tai hoivasuhde. Tällaisten palveluiden kilpailuttamisessa hankintayksiköiden on kiinnitettävä huomiota hankinnan
sopimuskauden pituuteen sekä muihin keskeisiin ehtoihin siten, ettei hankinnan lopputulos johda asiakkaan kannalta kohtuuttomuuteen tai epätarkoituksenmukaisuuteen.
Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi muistisairaiden vanhusten, mielenterveyskuntoutujien tai vammaisten henkilöiden palvelut taikka lastensuojeluun liittyvät palvelut.
Hankintalainsäädäntö ei pääsääntöisesti aseta rajoituksia hankintasopimusten
pituudelle, vaan esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tekeminen on
useimmissa tilanteissa lain mukaan mahdollista. Puitejärjestelyjen ja julkisten käyttöoikeussopimusten keston pituutta on rajoitettu hankintalainsäädännössä.
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5.4 Sopimusehtojen valvonta
5.4.1 Työllistämistä koskevien sopimusehtojen valvonta
Työllistämistä koskevien sopimusehtojen valvonnasta on perusteltua ottaa omat ehdot
hankintasopimukseen, esimerkiksi:

Espoon ja Oulun kaupungit ovat asettaneet tarjouspyyntöihinsä seuraavia
selvitysvaatimuksia tarjouspyynnössä kuvattujen sopimusehtojen
täyttymisen tarkistamiseksi:
Sopimusehto: Toimittajan tulee toimittaa [määräaika] mennessä suunnitelma vajaakuntoisten, vaikeasti työllistyvien tai pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä tämän
hankintasopimuksen aikana. Toimittajan tulee toimittaa [määräaika] mennessä
suunnitelma työssäoppimispaikkojen tarjoamisesta [xxx] oppilaitoksessa opiskeleville
henkilöille.

Suunnitelma on perusteltua pyytää sopimuskauden alussa tai jopa tarjouskilpailun
yhteydessä, jolloin vaatimus tulee asettaa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Suunnitelman
ohella ehtojen täyttymistä on syytä valvoa sopimuskaudella annetuin raportein:

Espoon kaupunki on asettanut tarjouspyynnöissään muun muassa seuraavan
selvitysvaatimuksen tarjouspyynnössä kuvattujen sopimusehtojen
täyttymisen tarkistamiseksi:
Sopimusehto: Toimittajan tulee ilmoittaa työllistämisestä viipymättä Tilaajalle sähköpostitse. Tämän jälkeen Tilaaja lähettää työllistetyille kyselylomakkeen, joka täytetään
sekä työsuhteen alkaessa että päättyessä. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Oulun kaupunki on asettanut tarjouspyynnöissään muun muassa seuraavan
selvitysvaatimuksen tarjouspyynnössä kuvattujen sopimusehtojen
täyttymisen tarkistamiseksi:
Sopimusehto: Toimittajan tulee raportoida hankintayksikköä työssäoppimispaikkojen
tarjoamisesta [xxx] oppilaitoksessa opiskeleville henkilöille [määräaika] välein alkaen
sopimuksen allekirjoittamisesta. Raportissa tulee ilmoittaa henkilö, jolle työssäoppimispaikka on annettu, oppimisjakson pituus sekä henkilön keskeiset työtehtävät.
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Mikäli valvonnan tai pyydettyjen selvitysten perusteella työllistämistä koskevat sopimusehdot eivät ole täyttyneet, voivat hankintayksiköt sanktioida sopimuksenvastaista
toimintaa. Sanktioista on kuitenkin mainittava sopimuksessa. Hankintayksikkö voi
esimerkiksi velvoittaa sopimuskumppanin suorittamaan sopimussakkona tietyn rahasumman. Merkittävimmissä sopimusrikkomuksissa voidaan merkitä hankintayksikölle
jopa oikeus irtisanoa sopimus. Ensisijaisesti hankkijan tulisi kuitenkin pyrkiä korjaamaan ongelmat yhteistyössä sopimuskumppanin kanssa.

5.4.2 Työ- ja ihmisoikeuksia koskevien sopimusehtojen valvonta
Kotimaisten toimittajien osalta hankintayksiköt voivat valvoa toimittajien toimintaa
sopimuskaudella toimittajakäynnin yhteydessä ja/tai pyytämällä toimittajalta vastuullisuusraporttia tai lähettämällä toimittajalle kyselyn vastuullisuudesta. Sopimukseen
voidaan tällöin ottaa valvontaa koskevia seuraavia ehtoja:

Hansel Oy asettaa tarjouspyynnöissään muun muassa seuraavia ehtoja
tarjouspyynnössä kuvattujen sopimusehtojen täyttymisen selvittämiseksi:
Sopimusehto: Toimittajan tulee noudattaa itse ja huolehtia siitä, että Toimittajan alihankkijat noudattavat pääkohdiltaan alla mainittuja ILO:n perussopimusten sekä YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen määräyksiä tarjottavaa tuotetta valmistettaessa siinä
tapauksessa, että niitä ei vielä ole pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä:
• Pakkotyön poistaminen (sopimukset 29 ja 105);
• Järjestäytymisvapaus ja oikeus neuvotella kollektiivisesti (sopimukset 87 ja 98);
• Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus (sopimukset 100 ja 111); ja
• Lapsityön poistaminen (sopimukset 138 ja 182).
Hanselilla tai Hanselin määräämällä kolmannella riippumattomalla taholla sekä Asiakkaalla on kustannuksellaan oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa [sopimuksen
mainitun kohdan] mukaisesti ja valvoa Toimittajalle asetettujen sosiaalista vastuuta
koskevien sopimusehtojen noudattamista sekä raportoida havaitsemistaan tuloksista.
Toimittajan tulee toimittaa Hanselille [määräaika] mennessä vastuullisuusraportti tai
todistus puitesopimukseen kuuluvien laitteiden valmistusta koskevasta sosiaalisen
vastuun auditoinnista [BSCI] tai sertifioinnista [SA 8000] tai muu kolmannen osapuolen varmentama sosiaalista vastuuta koskeva todistus tai muu selvitys, jos tällainen on
saatavissa tässä tarkoitetulle laitteelle. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä tarkoitettu todistus tai raportti on valmistusprosessiin kohdistuva, ei laitekohtainen.
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Sopimukseen voidaan kirjata edellä mainittujen esimerkkikirjausten ohella myös, miten
hankintayksikkö reagoi parannussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden laiminlyönteihin.
Reagoimisen tapoja kirjattaessa on kuitenkin syytä huomioida, että tavoitteena olisi
parantaa vastuullisuustilannetta yhteistyössä toimittajan kanssa ja että sopimuksen
taloudelliset sanktiot tai irtisanominen eivät välttämättä parhaalla tavalla edistä vastuullisuustilannetta.

Hansel Oy on asettanut seuraavan kohdan sopimusehtoihinsa:
Jos Toimittaja ei tee vastuullisuusraporttia tai Toimittajalla ei ole käytössään sopimuksen kohteena oleville laitteille sosiaalisen vastuun auditointia tai sertifiointia tai muuta
kolmannen osapuolen varmentamaa sosiaalista vastuuta koskevaa todistusta tai muuta
selvitystä, Toimittajan on suoritettava itsearviointi [pvm] mennessä täyttämällä ja
palauttamalla Hanselin erikseen lähettämä vastuullisuuskyselylomake, jolla kartoitetaan
vastuullisuutta koskevien sopimusehtojen noudattamista toimitusketjussa. Jos Toimittaja on laitteiden jälleenmyyjä, Toimittaja pyrkii parhaan kykynsä mukaan selvittämään
[edellä mainituissa kohdissa] tarkoitetut seikat edustamiensa laitteiden valmistajalta.
Vastuullisuutta seurataan yhteisesti sopimuskaudella.
Jos vastuullisuuskyselyn perusteella havaitaan sopimusehdoista poikkeamisia, Hansel/
Asiakas ja Toimittaja voivat laatia yhteistyössä parannussuunnitelman toimenpiteistä
poikkeamisten korjaamiseksi ja puutteiden poistamiseksi. Toimittajan on ryhdyttävä
parannussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin sovitun aikataulun mukaisesti.
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Alko on asettanut muun muassa seuraavia ehtoja tarjouspyynnössä kuvattujen
ja eettisyyttä koskevien sopimusehtojen täyttymisen selvittämiseksi:
Varmistaakseen Eettisten toimintaperiaatteiden toteutumisen toimitusketjussaan Alko
voi suorittaa itse tai kolmannen osapuolen toimesta BSCI-toimintamalliin kuuluvia auditointeja . Lisäksi Alko voi edellyttää toimitusketjun osapuolilta toiminnan eettisyyttä
koskevaa itsearviointia BSCI:n itsearviointilomakkeella ja tulosten toimittamista Alkon
arvioitavaksi.
Mikäli Alkon toimitusketjuun kuuluva osapuoli ei todistettavasti noudata BSCI:n eettisiä
arvoja ja toimintaperiaatteita, Alko voi peruuttaa tuotteen tilauksen ja listauksen ilman,
että Alkolle syntyy tämän seurauksena minkäänlaista korvausvastuuta. Toimitusketjun läpinäkyvyyden takaamiseksi myyjä vakuuttaa toimittavansa Alkolle sijaintitiedot
kaikista myyjän tai yritysten tiloista mukaan lukien mm. pakkaus- ja logistiikkapalvelut.
Myyjä vakuuttaa lisäksi, että Alkolle toimitettavien tuotteiden tuotanto ja/tai niihin
liittyvien palveluiden suorittaminen tapahtuvat ainoastaan Alkolle ilmoitetuissa tiloissa.
Toimitusketjun läpinäkyvyyden takaamiseksi Alko voi tarvittaessa vaatia myyjää luovuttamaan sen alihankintaketjussa toimivista sopimuskumppaneistaan keräämiä tietoja.
Myyjä vakuuttaa edelleen ymmärtävänsä, että mikäli se jättää ilmoittamatta Alkolle
jonkin edellä mainitun tuotteiden tai niiden osan valmistukseen ja/tai niihin liittyvien
palvelujen suorittamiseen käytettävän tilan, muodostaa tämä Alkolle perusteen Alkon
ja myyjän välisten kaikkien sopimusten ja liikesuhteiden välittömään päättämiseen
ilman korvausvelvollisuutta.
Tässä yhteydessä myyjällä tarkoitetaan Alkolle tuotteita myyvää sopimuskumppania.

Edellä mainitun osalta on syytä muistaa, että kyseessä on hankintasopimuksen ehtojen
toteuttamiseen kohdistuva hankintayksikön tai sen määräämän tahon suorittama valvonta. Suomessa useilla toimialoilla on lakiin perustuvaa ja viranomaisten suorittamaa
valvontaa. Tämä olisi syytä huomioida sopimusehtojen valvontatilanteissa.
Ulkomaisten toimittajien valvontaa voidaan suorittaa sopimuskaudella useilla
eri tavoilla:
• pyytämällä sopimuskaudella selvitys vastuullisuusraportoinnista tai jos
sitä ei ole tehty, pyytämällä todistus hankittavaa tuotetta tai sen valmistusta koskevasta sosiaalisen vastuun auditoinnista tai sertifioinnista tai
pyytämällä muu kolmannen osapuolen varmentama sosiaalisen vastuun
todistus, jos tällainen on saatavissa tuotteella;
• pyytämällä selvitys siitä, miten toimittaja muuten valvoo tuotteen toimitusketjun vastuullisuutta ja sosiaalisen vastuun toteutumista tai
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• lähettämällä hankintayksikön laatima vastuullisuuskysely- tai itsearviointilomake. Tähän on saatavilla valmiita malleja työ- ja elinkeinoministeriön
verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Ulkomaisten toimittajien valvonnan osalta on syytä pitää mielessä, että hankintayksiköt
toimivat ensisijaisesti kotimaisen pääsopimuskumppanin kanssa, eivätkä suoraan ulkomailla olevien alihankkijoiden kanssa. Hankintayksiköillä ei yleensä ole resursseja tai
edellytyksiä toteuttaa toimittajavalvontakäyntejä tai hankkia auditointipalveluja ulkomaisiin kohteisiin. Jos toimittajalla on tehty auditointi ja tästä on saatavilla selvitys, voi
hankintayksikkö pyytää tämän selvityksen sopimuskauden aikana.
Selvityksiä sosiaalisen vastuun toteuttamisesta sopimuskaudella ovat vastuullisuusraportin lisäksi esimerkiksi todistus BSCI-auditoinneista tai SA 8000-sertifioinneista tai
muut vastaavat selvitykset.
BSCI-auditointi on sosiaalisen laadunvalvonnan malli, jonka tavoitteena on riskimaiden
tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle
tasolle sekä yritysten tekemän tavarantoimittajien valvonnan selkeyttäminen ja yhtenäistäminen. Mallin ovat kehittäneet eurooppalaiset kauppaketjut vuonna 2003. Kun
yritykset liittyvät BSCI:n jäseniksi, yritykset sitoutuvat edistämään BSCI:n toimintaperiaatteiden eli ns. Code of Conductin toteutumista.
BSCI:n toimintaperiaatteet perustuvat ILO:n perussopimuksiin, YK:n ihmisoikeussopimuksiin ja YK:n lasten oikeuksien julistukseen. Ostajan pyynnöstä malliin
mukaan lähtevä tavarantoimittaja sitoutuu BSCI:n toimintaperiaatteisiin ja tekee
BSCI:n mukaisen itsearvioinnin omasta toiminnastaan, minkä jälkeen ostaja- ja tavarantoimittajayritykset yhdessä sopivat auditoinnin toteuttamisesta ja aikataulusta.
Auditoinnin suorittaa aina puolueeton kyseisessä maassa toimiva Social Accountability
Internationalin (SAI) hyväksymä sertifiointilaitos. SA 8000 -sertifointi on Social
Accountability Internationalin yritysvastuun sertifiointijärjestelmä, joka myös perustuu ILO:n perussopimuksiin, ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja YK:n
lasten oikeuksien julistukseen.
SA8000-standardin mukainen sertifiointi on maailmanlaajuisesti hyväksytty. Siihen
kuuluu sosiaalisesti hyväksyttäviä työtapoja edistävien, koko toimitusketjua hyödyttävien
hallintajärjestelmien kehittäminen ja arviointi. SA 8000 -sertifiointi on BSCI-auditointia
kattavampi ja pidemmälle menevä. Kun selvityksiä harkitaan pyydettäväksi, on hyvä
ensin selvittää, onko hankinnan kohteena oleva tuoteryhmä ylipäänsä SA 8000 -sertifioinnin piirissä.

43

5 Hankinnan toteuttamista koskevat sopimusehdot

BSCI-auditoinnin ja SA 8000 -sertifioinnin ohella hankintayksiköt voivat harkita muidenkin olemassa olevien sertifikaattien tai auditointijärjestelmien hyödyntämistä
sopimusehtojen valvonnassa. Tältä osin on kuitenkin syytä tarkemmin selvittää, mitä
yksittäisiä ja tosiasiallisia valvontatoimenpiteitä kuhunkin järjestelmään sisältyy.
Lisätietoa eri sertifikaattien sisältämistä valvontatoimenpiteistä saa esimerkiksi kansalaisjärjestö Finnwatchin verkkosivuilta16.
Osana auditoinnin tai sertifikaattien käyttämistä julkisten hankintojen sopimuskaudella
hankintayksikön on harkittava sitä, mille tuotanto- tai toimitusketjun portaalle tai niille
sijoittuville tehtaille tai työlle halutaan kohdistaa auditointi tai muu sertifiointitoimi.
Yksityisten yritysten ostotoiminnassa auditointivaatimus asetetaan usein seuraavalle
toimitusketjun portaalle. Hankintayksikkö voi myös selkeyttää näitä selvittämistoimia
ilmoittamalla sopimusehdoissa, että raporttien, todistusten tai sertifikaattien tulee
kohdistua yhteen tai useampaan toimitus- tai alihankintaketjun portaaseen. Soveltuvan
portaan valitseminen riippuu siitä, mistä hankittavasta tuotteesta on kyse ja mihin tuotteen valmistus- tai toimitusvaiheeseen liittyvät suurimmat sosiaaliset riskit.
Ulkomaisten toimittajien kotimaisille maahantuojille tai jälleenmyyjille voidaan asettaa
seuraavia ehtoja hankintasopimuksessa:

Puolustusvoimat on asettanut tarjouspyynnössään seuraavia ehtoja
tarjouspyynnössä kuvattujen sopimusehtojen täyttymisen selvittämiseksi:
Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että Tarjoaja noudattaa edellä
mainittuja määräyksiä. Selvityksenä hyväksytään:
• kansainvälisen standardin mukainen sertifikaatti (jos olemassa), esimerkiksi
Reilu kauppa, Rainforest Alliance, SA 8000 tai
• ulkopuolisen, riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus tai
• muu asiakirja, joka vahvistaa vaatimustenmukaisuuden.
• Jos kolmea ensiksi mainittua ei ole saatavilla tai käytössä, toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus tai -sitoumus, jota täydennetään sopimuskaudella
itsearviointilomakkeen (liite x) täyttämisellä ja sopimuskumppanien välisellä
dialogilla sopimuskauden aikana.

16. Finnwatch: http://finnwatch.org/julkaisut/julkisethankinnat.
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Sopimukseen voidaan kirjata edellä mainittujen esimerkkikirjausten ohella myös, miten
hankintayksikkö reagoi parannussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden laiminlyönteihin.
Reagoimisen tapoja kirjattaessa on kuitenkin jälleen syytä huomioida, että tavoitteena
olisi parantaa vastuullisuustilannetta yhteistyössä toimittajan kanssa ja että sopimuksen
taloudelliset sanktiot tai irtisanominen eivät välttämättä parhaalla tavalla edistä vastuullisuustilannetta.
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Vastuullisuusarviointilomake

H

ankintayksikön apuna sosiaalisiin näkökohtiin liittyvien sopimusehtojen
täyttymisen selvittämisessä voidaan käyttää vastuullisuusarviointilomakkeita, joita esimerkiksi Hansel Oy on lähettänyt toimittajille täydennettäviksi.
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiskuntavastuun verkkosivuilla on saatavilla malli
itsearviointilomakkeesta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkkosivuilla on myös saatavilla ohje edellä mainituilla kielillä lomakkeen täyttämiseksi sekä ohje siinä esitettyjen
tietojen arvioimiseksi.

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

H

ankintalain mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta kirjallisesti
selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen taustalla voi olla
sosiaalista polkumyyntiä, epäasianmukaisia työehtoja tai jopa pakkotyötä tai ihmiskauppaa.
Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia tai teknisiä ratkaisuja, hankinnan
poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen
omintakeisuutta, ympäristö-, työ- ja sosiaalioikeuden velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan mahdollisesti saamaa valtiontukea.
Jos saadun selvityksen perusteella hinnan alhaisuudelle löytyy hyväksyttävät syyt, tarjousta ei tulisi hylätä. Jos taas tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö eivät
tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa, hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Jos poikkeuksellisen
alhainen hinta tai kustannukset johtuvat ympäristö-, työ- tai sosiaalioikeuden velvoitteiden laiminlyönnistä, hankintayksiköllä on hankintalain mukaan velvollisuus
hylätä tarjous hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hylkäyksestä tulee tehdä perusteltu päätös, joka annetaan tiedoksi hylätyn tarjouksen antaneelle toimittajalle.

17. Työ- ja elinkeinoministeriö, http://tem.fi/sosiaalisesti-vastuulliset-julkiset-hankinnat,
haettu 30.1.2017.
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Hankinnan varaaminen
työkeskuksille

H

ankintalain mukaan hankintayksikkö voi varata tarjouskilpailuun osallistumisen tapahtuvaksi työohjelmien puitteissa tai rajoittaa tarjouskilpailuun
osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville toimittajille, joiden päätarkoituksena on vammaisten tai muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden
sopeuttaminen yhteiskuntaan ja työelämään. Edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle on tällöin se, että vähintään 30 prosenttia työkeskuksen, toimittajan tai
työohjelman työntekijöistä on vammaisia henkilöitä tai muita heikommassa asemassa
olevia työntekijöitä. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa sopimuksen olevan varattu työkeskuksille tai työohjelmien yhteydessä toteutettavaksi.
Sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaan työohjelmien kohteena tulee olla pääasiassa
vammaisille suunnattu toiminta. Sosiaalisten yritysten toiminta pohjautuu puolestaan
lakiin sosiaalisista yrityksistä (1351/2003). Lain tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia työn tekemiseen vammaisille, osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille.
Sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on osatyökykyisiä tai osatyökykyisiä sekä pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaalinen yritys maksaa kaikille
työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on aina merkitty kaupparekisteriin. Lisäksi yrityksen tulee olla merkitty työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään
sosiaalisten yritysten rekisteriin18.
Sosiaalinen yritys voi osallistua työkeskuksille kohdennettuun tarjouskilpailuun vain,
jos se täyttää työkeskukselle asetetut kriteerit.

18. Työ- ja elinkeinoministeriö, http://tem.fi/sosiaaliset-yritykset, haettu 30.1.2017.
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Reilun kaupan tuotteet ja muut
vastuullisuussertifikaatit

J

ulkisia hankintoja koskevan tuomioistuinkäytännön perusteella hankintayksiköt
voivat hankkia Reilun kaupan sekä muita vastuullisuussertifikaateilla varustettuja tuotteita. Reilun kaupan tuotteissa tuotteen viljelijälle maksetaan vähintään
takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset. Reilun kaupan kriteerit täyttäville tuotteille myönnetään eri reilun kaupan
organisaatioiden toimesta merkkejä ja sertifikaatteja, jotka osoittavat vaatimusten
täyttymisen. Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi hankinnan kohteen kuvauksessa, tarjouspyynnössä esitettyjen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteissa tai
sopimuksen toteuttamisen ehdoissa vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan
kohde vastaa vaadittuja ympäristöominaisuuksia, sosiaalisia ominaisuuksia tai muita
ominaisuuksia.
Koska hankintayksikön on hankintalain nojalla hyväksyttävä myös kaikki tiettyä
sosiaalista merkkiä vastaavat merkit, on suositeltavaa, että hankintayksikkö asettaa
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vaatimukseksi ja näin ollen kuvaa tarjouspyyntöasiakirjoissaan merkin tai sertifikaatin
myöntämisen taustalla olevat kriteerit. Hankintayksikkö voi esimerkiksi edellyttää, että
toimittaja maksaa tuottajille hinnan, joka kattaa kaikki niiden kestävän tuotannon kustannukset (muun muassa kunnolliset palkat ja työolot työntekijöille). Hankintayksikkö
voi tämän ohella todeta, että tarjoaja voi viitata tuotteensa reilun kaupan merkkiin tai
sertifikaattiin osoituksena tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten täyttymisestä.
Jos tarjoajalla ei todistettavasti ole ollut mahdollisuutta saada hankintayksikön ilmoittamaa erityistä merkkiä tai vastaavaa merkkiä asetettujen määräaikojen kuluessa syistä,
jotka eivät johdu kyseisestä tarjoajasta, hankintayksikön on hyväksyttävä muita asianmukaisia todistuskeinoja. Hankintayksikkö voi lisäksi halutessaan hyväksyä muutkin
tavat osoittaa vaatimusten täyttyminen.
Mikäli tarjotulla tuotteella on reilun kaupan merkki tai sertifikaatti, voidaan vaatimusten täyttyminen selvittää jo tarjouskilpailun aikana. Muilla tavoilla toteutettu
vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tapahtuu sen sijaan yleensä sopimuskaudella.
Jotta vaatimusten täyttyminen voidaan selvittää samanaikaisesti, on yleensä perusteltua
pyytää tarjouskilpailun aikana sellaisilta toimittajilta, joiden tuotteilla ei ole merkkiä tai
sertifikaattia, sitoumusta vaatimusten täyttymisestä sopimuskaudella. Tällöin vaatimusten täyttymisen valvonta ajoittuu sopimuskaudelle.
Hankinnan sopimusehdoissa hankintayksikkö voi vaatia toimittajaa raportoimaan
muun muassa reilun kaupan merkin voimassaoloon tai muun selvityksen sisältöön vaikuttaneista muutoksista sopimuskaudella. Mikäli toimittaja on tarjouskilpailun aikana
antanut sitoumuksen sosiaalisiin näkökohtiin liittyvien sopimusehtojen täyttymisestä,
voi hankintayksikkö edellyttää toimittajaa täyttämään edellä mainitun arviointilomakkeen.

Hansel Oy on muotoillut tarjouspyyntöihinsä reilun kaupan tuotteisiin
liittyvät ehdot näin:
Sopimusehto: Toimittaja maksaa tuottajille hinnan, joka kattaa niiden kestävän tuotannon kustannukset, kuten lakien mukaisen ja asteittain kohti elämiseen riittävää tasoa
nousevan palkkatason, turvalliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistysliikkeeseen.
Todentaminen: Tarjoaja voi todentaa sopimusehtojen noudattamisen joko esittämällä
että ko. tuotteelle on myönnetty reilua kappaa koskeva merkki tai muulla vastaavalla
selvityksellä.
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Lyhyesti
Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin kuvaa
käytännön esimerkkien avulla, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon hankinnan eri vaiheissa. Opas
kertoo, mitä eri vaihtoehdot ovat, millaiset reunaehdot hankintalaki sekä muut asiaan liittyvät lait asettavat vastuulliselle hankinnalle sekä millaisia tapoja toteuttaa sosiaalista
vastuullisuutta on valittu eri hankintayksiköissä.
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