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1. Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa - osa kestävää kehitystä

Ekologinen

Sosiaalinen

Tasa-arvo
Yhdenvertaisuus 

Osallisuus 

Taloudellinen

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan 

sellaisia tavara-, palvelu- ja 

rakennusurakkahankintoja, joita 

valtio, kunnat ja kuntayhtymät 

sekä muut julkisen sektorin 

hankintayksiköt tekevät julkisilla 

varoilla oman organisaationsa 

ulkopuolelta. 

Julkisten hankintojen arvo on 

Suomessa jo lähes 30 miljardia 

euroa vuodessa, mikä lähentelee 

viidennestä BKT:sta.

(Elinkeinoelämän keskusliitto)

KESTÄVÄN KEHITYKSEN 

ULOTTUVUUDET

Laki julkisista hankinnoista  1397/2016



2. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat  
Mitä  niillä tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan? 



“
Hankintayksiköt huomioivat hankintojensa vaikutukset  
yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Hankinnoille asetetaan kriteerejä :

Ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeudet
Työllistymismahdollisuudet
Sosiaalinen osallisuus 
Yhdenvertaiset mahdollisuudet
Esteettömyys ja kaikille sopiva suunnittelu
> Vastaaminen yhteisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin

Valtioneuvoston periaatepäätös (22.11.2012)

Euroopan komission sosiaalisesti kestävien julkisten hankintojen opas



Sosiaaliset kriteerit hankinnoissa
- yhteisiin haasteisiin vastaaminen

▪ Nuorten, pitkäaikaistyöttömien , 
ikääntyneiden, vammaisten ja 
osatyökykyisten 
työllistymismahdollisuuksien 
luominen

▪ Tasa-arvoiset ja turvalliset työolot 
& oikeudenmukainen palkkaus

▪ Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden 
tukeminen esim. 
vähemmistöryhmien omistamien tai 
heitä työllistävien yritysten 
osallistumisedellytyksien 
parantaminen  julkisissa 
hankinnoissa

▪ Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys 
▪ Reilu kauppa

▪ Yritysten liiketoiminnan toteuttamisessa laajemmin 
kuin laki edellyttää

▪ Ihmisoikeuksien kunnioittaminen  ja edistäminen ja 
väärinkäytöltä suojelu

▪ Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa  -
strateginen väline?



3. Sosiaalisten kriteerien soveltaminen

Mahdollisuuksia sosiaaliseen 
osallisuuteen 



Sosiaalisten kriteerien soveltamisen tavat

Toimittaja sitoutuu 
sopimuskauden aikana 

työllistämään tietyn 
määrän työttömiä 

työnhakijoita.

Toimittajan tulee 
varmistaa, että sen 

kaikki työntekijät 
tuntevat työehdot ja 
muut lakisääteiset 

työhön liittyvät 
oikeutensa.

Tarjoaja saa lisäpisteitä 
mikäli se sitoutuu 

tarjoamaan 
työharjoittelupaikan.

Tarjoaja saa lisäpisteitä, 
jos se on työllistänyt 

työttömän nuoren 
viimeisen kolmen 
vuoden aikana. 

AKTIIVINEN PASSIIVINEN

SOPIMUSEHTO

VERTAILU KRITEERI

VASTUULLISUUSPERIAATE



Sosiaalisten  kriteerien implementointi
Oulun kaupunki

Strateginen painoarvo

• KV: n päätös ohjeistuksen valmistelusta (2007)
• Hankintalautakunta hyväksyy ohjeen (2008)
• Työllisyyden toimenpideohjelma (2009)
• KH:n kehotus käyttää kriteerejä  (2010)
• KH hyväksyi hankintapoliittisen ohjelman (2011)
• Työllisyyden edistämisen kolmikantaohjelma

(2011)
• KH hyväksyi hankinta käsikirjan (2013)
• Kaupunkistrategia Oulu 2020 (2013) 
• KV:n hyväksymä työllisyysohjelma ja Vastuulliset

hankinnat – projekti (2013-2016)

Soveltamistapa esimerkkejä

Hankintasopimusehdot/ Ikäihmisten 
tehostetun palveluasumisen hankinta
 Tuottaja tarjoaa työkokeilupaikkoja ja

toimii  työssäoppimispaikkana

Siivouspalveluiden hankinta 
 Lisäpisteitä laadulle, mikäli tuottaja

työllistää vaikeassa työmarkkina-
asemassa olevia henkilöitä

Sosiaalisten kriteerien käytön arviointi 
läpäisee kaikki hankinnat. 

JOHDON SITOUTUMINEN  JA TUKI

POLIITTINEN SITOUTUMINEN

KANSALAISMIELIPITEEN VAIKUTUS

TYÖLLISYYS PAINOALUEENA

KRITEERIEN SOVELTUVUUS HANKINTAAN



4. 
Miten 
sosiaalisten kriteerien 
käyttöönottoa voidaan 
edistää?



Sosiaalisten kriteerien käyttöönottaminen
- murrosvaiheessa

Mikä on  sosiaalisten kriteerien merkitys palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa 

maakuntauudistuksen kontekstissa?  Kuka vastaa sosiaalisten kriteerien edistämisestä?

 Palvelutuotannossa järjestöjen roolin vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

 Palvelujen järjestämisessä sosiaalisten kriteerien käyttö voi edistää tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta

 Sosiaaliset kriteerit ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen strateginen keino

 Asiakasosallisuutta strategisin ja hallinnollisin keinoin?



Kiitos!
Kysyttävää?
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Lähteet:

Kokemuksia sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa 

hankinnoissa, TEM, Kilpailukyky 18/2015

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa  - lähtökohtia, 

kokemuksia ja mahdollisuuksia, Espinno – hanke, 2015

Sosiaalinen osaaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien 

huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa, Euroopan 

komissio, 2011

Nationella upphandlingstrategi, Sveriges regeringen 2016

www.fores.se

www.offentligaupphandlingar.se

www.almedalen.se

http://www.fores.se/
http://www.offentligaupphandlingar.se/
http://www.almedalen.se/

