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

tai saanut oppisopimuspaikkoja. 
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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
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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  1/20178

Saan kokea itseni 

yhteiskunnalle 
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ylipäänsä käydä 
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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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