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Kuntastrategian päätavoite ja kunnan arvot
• Elinvoiman vahvistaminen Janakkalassa on 

kaiken toiminnan perusta

• Arvot:

 Innostava

 Läheinen

 Vastuullinen

 Elinvoimainen

 Saavutettava



Janakkalan hankintastrategia

Hankintojen vaikutuksia tarkastellaan laajasti

Huomioidaan:
 Hankintojen sosiaaliset kriteerit
 Työllistävä vaikutus seudulla
 Ympäristövastuullisuus
 Vastuulliset tuotantotavat
 Hankintojen innovatiivinen potentiaali

Hankintasuunnitelma



Sosiaalinen vastuullisuus, sosiaaliset näkökohdat, perusasiat

Sosiaalinen vastuullisuus on yksi tapa toteuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteita: Otetaan huomioon vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan

Sosiaaliset näkökohdat, esimerkiksi: 

 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ihmisarvoinen työ, sosiaalisten 
oikeuksien ja työoikeuksien noudattaminen (eettinen kauppa, reilu 
kauppa)

 Sosiaalinen osallisuus, yhdenvertaiset mahdollisuudet

 Kaikille sopiva suunnittelu, jossa otetaan huomioon esteettömyys ja 
kestävyysperusteet

Riskianalyysi: Työn perusedellytysten kartoittaminen (palkanmaksu, 
työajat), millaista työvoimaa käytetään? Tuotantoprosessi? Onko alalla 
ollut väärinkäytöksiä? Työterveys ja –turvallisuus? Toimitusketju?

ELI PERUSASIAT KUNTOON



Sosiaaliset näkökohdat, työllistämisehto, ekstraa

• Laajempi yritysten yhteiskuntavastuun vapaaehtoinen noudattaminen 
(Yritysten liiketoiminnan toteuttaminen niin, että ne huomioivat esim. 
ympäristö – ja eettiset näkökulmat laajemmin kuin laissa edellytetään)

• Työllistämismahdollisuudet (heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistymismahdollisuuksien parantaminen > työllistämisehto)

• Työllistämisehto noudattaa kunnan arvoja: Saavutettavuus, 
vastuullisuus > vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat otetaan työn 
avulla mukaan yhteiskuntaan

• Työllistämisehto ei sovi kaikkiin hankintoihin eikä ole itsetarkoitus, se 
on yksi tapa toteuttaa kunnan arvojen ja hankintastrategian 
toteutumista



Markkinakartoituksessa ja –vuoropuhelussa huomioitavaa

• Vaikutukset paikallisiin yrityksiin ja seudun elinvoimaan > jos seudun yritys 
tulee tekijäksi, se todennäköisesti työllistää seudun asukkaita

• Yritysten työtilanne ja henkilöstötilanne
• Riskianalyysi 
 Mikä tilanne on potentiaalisilla tarjoajilla?
• Mikä on potentiaalisten työllistettävien tarjonta? Kuinka nopeasti on 

mahdollista rekrytoida (vrt. hankinnan kesto ja työsuhteen pituus)?
• Työllistämisehto ei saa olla automaattinen leikkuri! Työllistämisehto voi olla 

parhaimmillaan myös yritykselle mahdollistaja ja sen kautta voi yrityskin 
oppia uutta (työvoiman saanti, uudet tavat rekrytoida)

• Huomioitava esim. YT-neuvottelut läpikäyneen yrityksen mahdollisuus 
toteuttaa työllistämisehto (vrt. työsopimuslaki)



Työllistämisehdon käytössä etukäteen pohdittavaa

• Huomioitava hankinnan arvo ja työvoimakustannukset (vrt. 
asfalttiurakka ja asumispalvelut)

• Riskianalyysi > Jos mahdollisia ongelmia perusasioissa, 
määriteltävä tarkemmin tarjouspyyntöön

• Työsuhteen kesto suhteessa hankinnan kestoon
• Kohderyhmän oltava riittävän laaja. Haaste: Vaikka nyt olisi ko. 

kohderyhmää tarjolla, onko sitä silloin kun hankinnan toteutus on 
ajankohtainen?

• Määritelläänkö vähimmäisvaatimuksena vai vertailuperusteena?
• Halutaanko vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen?
• Toteutuminen ja seuranta



Potentiaaliset kohderyhmät

Vaikeassa/heikossa työmarkkina-asemassa olevat:
• Pitkäaikaistyöttömät
• + 55 v työttömät
• Alle 30 v työttömät
• Osatyökykyiset
• Maahanmuuttajat



Työllistämisehdon vaihtoehtoisia toimenpiteitä

• Työllistäminen
• Oppisopimustyöllistäminen (palkallinen koulutus)
• Työssä oppiminen (koulutussopimukset)
• Työkokeilu (TE-palvelu tai ammatillisen kuntoutuksen palvelu)
• Avotyö (vammaispalvelu)
• Lopputyön ohjaaminen (opiskelija) jne.




