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Tämä	  kandidaatintutkielma	  tutkii	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  merkitystä	  suomalaisten	  julkis-‐

ten	   rakennusurakoiden	  urakoitsijavalinnassa	  hankintaprosessin	  aikana.	  Tutkimuksen	   tavoit-‐

teena	  on	  selvittää,	  miten	  ja	  missä	  vaiheissa	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  huomioidaan	  rakennus-‐

urakoiden	   hankintaprosessin	   aikana	   ja	   mitä	   keinoja	   sosiaalisen	   vastuullisuuden	   huomioi-‐

miseksi	  on	  urakoitsijavalinnassa.	  Tutkielman	  on	  rajattu	  koskemaan	  EU-‐hankintoja	  ja	  kansalli-‐

sia	  rakennusurakkahankintoja.	  	  

Tutkielma	  on	  tehty	  laadullisena	  tutkimuksena	  ja	  aineisto	  on	  kerätty	  teemahaastatteluilla.	  Tut-‐

kielmassa	   haastateltiin	   kolmea	   eri	   hankintayksiköiden	   rakennushankinta-‐asiantuntijaa	   Itä-‐

Suomen	  alueelta.	  Haastatellut	  vastasivat	  kolmeen	  eri	  pääteemaan.	  

Tutkimuksesta	  käy	  ilmi,	  että	  sosiaalinen	  vastuullisuus	  on	  usein	  osana	  julkisten	  rakennusura-‐

koiden	  urakoitsijavalintaa	   vain	  hankintalainsäädännön	  mukaisena	   vähimmäisvaatimuksena.	  

Sosiaalisen	   vastuullisuuden	   kriteerejä	   huomioitiin	   pääosin	   vain	   hankintailmoitusta	   laaditta-‐

essa	   sekä	   tarkastettaessa	   tarjonneita	   urakoitsijoita.	   Saatujen	   tulosten	   perusteella	   raken-‐

nusurakkahankinnoissa	  keskitytään	  useammin	  pelkkään	  hintaan	  hinta-‐laatusuhteen	  sijaan	  ko-‐

konaistaloudellista	   edullisuutta	   arvioitaessa.	   Sosiaalisen	   vastuullisuuden	   toteutumisella	   on	  

kuitenkin	  merkittävä	  vaikutus	  rakennusurakoiden	  sidosryhmiin,	  minkä	  vuoksi	  sen	  mittareita	  

ja	  mitattavuutta	  tulisi	  edelleen	  kehittää	  hankintayksiköissä.	   	  
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This	  Bachelor’s	  Thesis	  examines	  the	  importance	  of	  social	  responsibility	  in	  the	  contractor	  se-‐

lection	  during	  Finnish	  public	  procurement	  process.	  The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  find	  out	  how	  and	  

in	  which	  stages	  social	  responsibility	  is	  considered	  during	  the	  public	  construction	  process	  and	  

what	  kind	  of	  means	  there	  are	  to	  consider	  the	  social	  responsibility	  in	  the	  contractor	  selection.	  

Only	  EU	  procurement	  and	  national	  procurement	  are	  considered	  in	  the	  thesis.	  	  

The	  study	  is	  conducted	  through	  qualitative	  research	  and	  the	  data	  is	  collected	  by	  conducting	  a	  

theme	  interview.	  Three	  construction	  procurement	  experts	  from	  various	  contracting	  entities	  

located	  in	  Eastern	  Finland	  were	  interviewed.	  The	  construction	  procurement	  experts	  answered	  

to	  three	  different	  themes.	  

The	  results	  of	  this	  study	  show	  that	  the	  social	  responsibility	  is	  a	  part	  of	  the	  contractor	  selection	  

only	  as	  a	  minimum	  requirement	  in	  accordance	  with	  procurement	  legislation.	  The	  criteria	  for	  

social	  responsibility	  were	  mainly	  taken	  into	  account	  in	  the	  stages	  of	  the	  preparation	  of	  con-‐

tract	  notice	  and	  as	  the	  offers	  of	  contractors	  were	  reviewed.	  According	  to	  the	  study,	  public	  

construction	  procurement	  focuses	  more	  often	  on	  the	  lowest	  price	  rather	  than	  the	  price-‐qual-‐

ity	  ratio	  when	  assessing	  the	  overall	  economic	  affordability.	  The	  realization	  of	  social	  responsi-‐

bility	  has	  however	  a	  significant	  impact	  on	  the	  stakeholders	  of	  construction	  works	  and	  its	  meas-‐

urability	  should	  be	  therefore	  developed	  in	  contracting	  entities.	  
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1.	  Johdanto	  

Julkisten	  hankintojen	  vastuullisuus	  on	  korostunut	  viime	  vuosina	  hankintaorganisaatioissa.	  So-‐

siaalisen	  vastuullisuuden	  merkitystä	  on	  usein	  käsitelty	  vain	  osana	  julkisten	  hankintojen	  vas-‐

tuullisuutta,	   kun	  näkyvin	  painotus	  on	  kohdistunut	  hankintojen	   ympäristöllisiin	  näkökulmiin	  

(Montalbán-‐Domingo,	  Garcia-‐Segura,	  Sanz	  &	  Pellicer,	  2018,	  2).	  Diependroekin,	  Vartialan	  &	  Vi-‐

hersalon	  (2013,	  6)	  selvityksen	  mukaan	  vain	  ekologisesti	  kestäville	  hankinnoille	  on	  asetettu	  nu-‐

meerisia	  tavoitteita,	  kun	  taas	  sosiaalisesti	  kestäville	  hankinnoille	  vastaavaa	  ei	  ole	  tehty.	  Viime	  

vuosina	  vastuullisuuden	  eri	  osa-‐alueita	  on	  kuitenkin	  huomioitu	  aiempaa	  laajemmin,	  ja	  myös	  

sosiaalisen	  vastuullisuuden	  merkitykselle	  on	  annettu	  entistä	  enemmän	  näkyvyyttä	  niin	  lain-‐

säädännössä	  kuin	  mediassa.	  	  	  

	  

Vuonna	  2015	  hankintalakia	  uudistettiin	  tavoitteena	  huomioida	  aiempaa	  paremmin	  julkisten	  

hankintojen	   sosiaaliset	  näkökulmat.	  Työ-‐	   ja	  elinkeinoministeriön	   työryhmän	   tavoitteena	  oli	  

parantaa	   sosiaalisten	   näkökulmien	   huomioimisen	   mahdollisuuksia	   asettamalla	   toimittajille	  

velvoitteen	  noudattaa	  vähimmäispalkkoja	  ja	  työaikoja	  koskevia	  säädöksiä,	  Yhdistyneiden	  kan-‐

sakuntien	  lapsen	  oikeuksien	  sopimusta	  sekä	  Kansainvälisen	  työjärjestön	  ILO:n	  yleissopimuk-‐

sia.	   (Työ-‐	   ja	   elinkeinoministeriö,	   2015,	   8-‐9,	   50–51)	  Hankintalakia	  uudistettiin	  myös	   vuonna	  

2017,	  minkä	  myötä	  myös	  alihankkijoiden	  valvonnan	  merkitys	  korostui	  (Työ-‐	  ja	  elinkeinominis-‐

teriö,	  2017).	  	  

	  

Vaikka	  lakimuutoksia	  on	  tehty	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimisen	  helpottamiseksi,	  on	  

ongelmia	  edelleen	  olemassa.	  Vuonna	  2019	  havaittiin	  mittavia	  puutteita	  Helsingin	  Olympiasta-‐

dionin	  peruskorjausurakan	  pääurakoitsijan	  käyttämien	  aliurakoitsijoiden	  työntekijöiden	  palk-‐

kauksessa	  ja	  työkorvauksissa.	  Samankaltaisia	  laiminlyöntejä	  löytyi	  myös	  Helsingin	  Chydenia-‐

rakennuksen	  peruskorjaustöiden	  yhteydestä,	  jossa	  ulkomaalaisten	  työntekijöiden	  työolot	  ei-‐

vät	  vastanneet	  työehtosopimuksen	  vähimmäisoletuksia	  (Siironen,	  2019;	  Skön,	  2019).	  Koska	  

julkisten	  hankintojen	  osuus	  on	  noin	  17	  prosenttia	  Suomen	  bruttokansantuotteesta	  (Motiva	  

2021),	   sosiaalisen	  vastuullisuuden	   tarpeiden	   integrointi	  osaksi	  hankintaprosessia	  on	   laajalti	  

yhteiskunnallisesti	  hyödyttävää.	  Tarve	  keinojen	  löytämiselle	  on	  edelleen	  olemassa.	  

	  



 2 

	  

1.1.	  Tutkielman	  tavoitteet	  ja	  tutkimuskysymykset	  
	  
Tämän	  kandidaatin	  tutkielman	  tavoitteena	  on	  tutkia,	  kuinka	  julkisissa	  hankintayksiköissä	  huo-‐

mioidaan	  urakoitsijan	  sosiaalinen	  vastuullisuus	   sekä	  missä	  hankintaprosessin	  vaiheissa	  ura-‐

koitsijoiden	  sosiaaliseen	  vastuullisuuteen	  voidaan	  parhaiten	  vaikuttaa.	  Tutkielman	  tarkoituk-‐

sena	  on	  löytää	  ne	  tavat,	  joilla	  urakoitsijan	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  voidaan	  edistää	  hankin-‐

taprosessin	  aikana.	  

	  

Tutkielman	  avulla	  vastataan	  yhteen	  pääkysymykseen	  sekä	  sitä	  tukeviin	  kahteen	  alatutkimus-‐

kysymykseen.	  Päätutkimuskysymyksen	  avulla	  vastataan	  siihen,	  miten	  urakoitsijan	  sosiaalinen	  

vastuullisuus	  huomioidaan	  julkisten	  rakennusurakoiden	  urakoitsijavalinnassa.	  Alatutkimusky-‐

symyksien	  avulla	  täsmennetään	  päätutkimuskysymystä.	  Niiden	  avulla	  etsitään	  vastaukset	  sii-‐

hen,	  millaisia	  keinoja	  urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimiseksi	  on	  osana	  raken-‐

nusurakoitsijan	  valintaa	  ja	  missä	  hankintaprosessin	  vaiheissa	  urakoitsijan	  sosiaalista	  vastuulli-‐

suutta	  on	  mahdollista	  huomioida.	  Tutkielman	  tutkimuskysymykset	  on	  esitelty	  taulukossa	  1.	  

Taulukko	  1.	  Tutkimuskysymykset.	  

Päätutkimuskysymys	  

Miten	  urakoitsijan	  sosiaalinen	  vastuullisuus	  huomioidaan	  julkisten	  	  

rakennusurakoiden	  urakoitsijavalinnassa?	  

Alatutkimuskysymykset	  

Millaisia	  keinoja	  urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimiseksi	  on	  

	  julkisissa	  hankinnoissa?	  

Missä	  hankintaprosessin	  vaiheissa	  urakoitsijan	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  	  

on	  mahdollista	  huomioida?	  
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1.2.	  Tutkielman	  keskeiset	  käsitteet	  ja	  viitekehys	  
	  

Tutkielmassa	  on	  viisi	  keskeistä	  käsitettä.	  Nämä	  ovat	  julkinen	  hankinta,	  kansallinen	  hankinta,	  

EU-‐hankinta,	  rakennusurakka	  sekä	  sosiaalinen	  vastuullisuus.	  Käsitteet	  muodostavat	  tutkitta-‐

valle	  kokonaisuudelle	  viitekehyksen,	  joka	  on	  esitetty	  käsitekaaviona	  kuvassa	  1.	  	  

	  

Julkisella	  hankinnalla	  tarkoitetaan	  sellaisia	  hankintoja,	  joita	  hankintalainsäädännössä	  määri-‐

tellyt	  hankintayksiköt	  tekevät	  kotiorganisaationsa	  ulkopuolelta	  vastikkeellisesti.	  Julkisiksi	  han-‐

kinnoiksi	  katsotaan	  poikkeuksellisesti	  myös	  omalta	  organisaatiolta	  tehdyt	  hankinnat,	  jos	  ne	  on	  

tehty	  kilpailutuksen	  seurauksena.	  (Kontio,	  Kronström,	  Kumlin	  &	  Mäki,	  2017)	  

	  

Kansallisella	  hankinnalla	  tarkoitetaan	  kansallisen	  kynnysarvon	  ylittävää,	  mutta	  EU-‐kynnysar-‐

von	  alittavaa	  hankintaa.	  Rakennusurakoissa	  kansallinen	  kynnysarvo	  on	  150	  000	  euroa.	  Kansal-‐

liset	  hankinnat	  voidaan	  kilpailuttaa	  hankintayksikön	  haluamalla	  tavalla	  kuitenkin	  huomioiden	  

hankintalain	  periaatteet.	  (Kontio	  et.	  al.,	  2017	  &	  Hankintalaki	  1397/2016,	  25	  §)	  

	  

EU-‐hankinnalla	  tarkoitetaan	  hankintaa,	  jonka	  arvo	  ylittää	  Euroopan	  komission	  kahden	  vuoden	  

välein	  tarkistaman	  EU-‐kynnysarvon.	  Rakennusurakoissa	  ajantasainen	  EU-‐kynnysarvo	  on	  5	  186	  

000	  euroa.	  EU-‐hankintojen	  menettely	  on	  kansallisia	  hankintoja	  tarkemmin	  ohjailtu	  ja	  niiden	  

sääntely	  perustuu	  Euroopan	  Unionin	  laatimiin	  hankintadirektiiveihin.	  (Kontio	  et.	  al.,	  2017	  &	  

Julkisten	  hankintojen	  neuvontayksikkö,	  2019)	  

	  

Rakennusurakalla	  tarkoitetaan	  sopimusta,	  jossa	  urakoitsija,	  eli	  toinen	  osapuoli,	  sitoutuu	  suo-‐

rittamaan	  rakennustyön	  tilaajalle	  vastiketta	  vastaan.	  Rakennusurakka	  käsittää	  minkä	  tahansa	  

muotoisen	  rakennustyön,	  eli	  sekä	  talon-‐	  ja	  maanrakennustyön	  että	  vesialueen	  rakentamisen.	  

Rakennusurakka	  on	  sopimusmuodoltaan	  työntulossopimus.	  (Hallilla	  &	  Hemmo,	  1996,	  72)	  

	  

Sosiaaliselle	  vastuullisuudelle	  ei	  ole	  tarkkaa	  ja	  yksiselitteistä	  määritelmää,	  mutta	  sen	  voidaan	  

Tynkkysen	  &	  Berningerin	  (2017,	  91)	  esittämän	  laajan	  näkökulman	  mukaan	  katsoa	  tarkoittavan	  

ihmisten	  ja	  yhteisöjen	  hyvinvoinnin,	  terveyden,	  tietojen,	  taitojen	  sekä	  kulttuurin	  osa-‐alueita,	  
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jotka	  voidaan	  huomioida	  koko	  hankintaketjun	  laajuudelta.	  Tässä	  kandidaatintutkielmassa	  so-‐

siaalisella	  vastuullisuudella	  tarkoitetaan	  Hanikan,	  Korpelan,	  Mähösen	  ja	  Nymanin	  (2007)	  mää-‐

ritelmän	   mukaisesti	   erityisesti	   yrityksen	   henkilöstön	   hyvinvointia,	   alihankkijoiden	   työoloja	  

sekä	  työehtosopimuksen	  noudattamista.	  

	  

Tutkielman	  viitekehys	  pohjautuu	  edellä	  esitettyihin	  käsitteisiin,	  joiden	  yhteyttä	  havainnollis-‐

tetaan	  kuvassa	  1.	  Tutkimuksen	  kohteena	  ovat	  julkiset	  hankinnat,	  joissa	  keskitytään	  erityisesti	  

julkisiin	  rakennusurakkahankintoihin.	  Rakennusurakkahankinnat	  voidaan	  jakaa	  pienhankintoi-‐

hin,	  kansallisen	  kynnysarvon	  ylittäviin	  kansallisiin	  hankintoihin	  sekä	  EU-‐kynnysarvon	  ylittäviin	  

EU-‐hankintoihin.	  Tässä	  tutkielmassa	  keskitytään	  vain	  kansallisiin	  hankintoihin	  ja	  EU-‐hankintoi-‐

hin.	  Tutkielman	  pääteemana	  on	  sosiaalinen	  vastuullisuus,	  jonka	  toteutumista	  tutkitaan	  han-‐

kintojen	  kynnysarvot	  ylittävissä	  julkisissa	  rakennusurakkahankinnoissa.	  

	  

1.3.	  Tutkielman	  rajaukset	  	  
	  

Tutkielma	  keskittyy	  sosiaaliseen	  vastuullisuuteen	  julkisten	  rakennusurakoiden	  urakoitsijava-‐

linnassa.	  Tutkielmassa	  julkiset	  rakennusurakat	  rajataan	  käsittämään	  kansallisen	  kynnysarvon	  

ja	  EU-‐kynnysarvon	  ylittäviä	  rakennushankintoja.	  Tutkielmassa	  ei	  siten	  keskitytä	  lainkaan	  pien-‐

Julkinen	  
hankinta

Rakennus-‐
urakkahan-‐

kinta

Kansallinen	  
hankinta	  	  

EU-‐hankinta

Sosiaalinen	  
vastuullisuus

Kuva	  1.	  Tutkielman	  viitekehys	  käsitekaaviona	  
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hankintoihin.	  Maantieteellisesti	  tutkielma	  rajautuu	  käsittelemään	  Suomen	  julkista	  hankinta-‐

toimea,	  jota	  rajataan	  vielä	  haastattelututkimuksella	  koskemaan	  eri	  kokoisten	  kaupunkien	  ja	  

kuntien	  hankintatoimea.	  

	  

Tutkittaessa	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  ja	  sen	  huomioimista	  julkisissa	  rakennusurakoissa,	  kes-‐

kitytään	  analysoimaan	  koko	  hankintaprosessia.	  Sosiaalisen	  vastuullisuuden	  osalta	  tutkielma	  

rajataan	  koskemaan	  urakoitsijan	  ja	  sen	  alihankkijoiden	  työntekijöiden	  työoloja	  sekä	  työehto-‐

sopimuksen	  noudattamista	  osana	  rakennusurakointia.	  Tarkoituksena	  on	  löytää	  hankintapro-‐

sessista	  ne	  mahdolliset	  tavat,	  joilla	  hankintayksikkö	  vaikuttaa	  urakoitsijan	  vastuullisuuden	  so-‐

siaaliseen	  ulottuvuuteen.	  	  

	  

1.4.	  Tutkielman	  rakenne	  

	  
Tutkielma	   rakentuu	   seitsemästä	   pääluvusta	   sekä	   niiden	   alaluvuista.	   Ensimmäinen	   pääluku	  

koostuu	  johdannosta,	   jonka	  alaluvuilla	  esitellään	  tutkielman	  tavoitteet	  ja	  tutkimuskysymyk-‐

set,	   keskeiset	   käsitteet,	   teoreettinen	   viitekehys	   sekä	   tutkielman	   rajaukset.	   Tutkielman	   toi-‐

sessa	  pääluvussa	  käsitellään	  julkisia	  rakennusurakoita,	  aluksi	  määritellen	  julkisia	  rakennusura-‐

koita	   koskevia	   säännöksiä	   sekä	   tarkemmin	   alihankintaa	   koskevia	   säännöksiä,	   jonka	   jälkeen	  

avaten	   rakennusurakkahankintojen	   hankintaprosessia.	   Toisen	   pääluvun	   lopuksi	   käsitellään	  

urakoitsijaa	  koskevia	  poissulkuperusteita	  ja	  soveltuvuusvaatimuksia.	  	  

	  

Kolmannessa	   pääluvussa	   määritellään	   aluksi	   lyhyesti	   vastuullisuuden	   kolme	   ulottuvuutta,	  

minkä	  jälkeen	  tarkastellaan	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  erillisessä	  alaluvussa.	  Sosiaalinen	  vas-‐

tuullisuus	   yhdistetään	   rakennusurakoiden	   käytänteisiin.	   Neljännessä	   pääluvussa	   esitellään	  

tutkielmassa	  käytetty	  tutkimusmenetelmä	  sekä	  tutkimusaineisto.	  Viidennessä	  pääluvussa	  kä-‐

sitellään	  tutkielman	  empiria	  haastattelututkimuksen	  tulosten	  avulla.	  Kuudennessa	  pääluvussa	  

yhdistetään	  tutkielman	  teoria	  ja	  empiria	  yhteenvedoksi	  ja	  esitellään	  johtopäätökset.	  Viimei-‐

sessä	  pääluvussa	  arvioidaan	  tutkielman	  luotettavuutta	  ja	  esitetään	  jatkotutkimuskysymykset.	   	  
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2.	  Julkiset	  rakennusurakat	  

Tässä	  pääluvussa	  käsitellään	  julkisia	  rakennusurakoita	  ja	  julkisten	  rakennusurakoiden	  hankin-‐

taprosessia.	  Aluksi	  selvitetään	  yleisesti	   julkisia	  rakennusurakoita	  sääntelevää	  lainsäädäntöä,	  

periaatteita	  ja	  velvollisuuksia.	  Tämän	  jälkeen	  eritellään	  urakoitsijoiden	  käyttämien	  alihankki-‐

joiden	  sääntelyä,	   josta	  siirrytään	  määrittelemään	   julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintapro-‐

sessin	  vaiheita.	  Lopuksi	  käsitellään	  vielä	  urakoitsijaa	  koskevia	  poissulkuperusteita	  sekä	  sovel-‐

tuvuusvaatimuksia.	  	  

	  

2.1.	  Julkisia	  rakennusurakoita	  ohjaavat	  säännökset,	  periaatteet	  ja	  velvollisuu-‐
det	  
	  

Julkisten	  rakennusurakkahankintojen	  taustalla	  on	  yleisesti	  julkisia	  hankintoja	  koskevia	  sään-‐

nöksiä.	  Hankinnan	  sääntelyllä	  pyritään	  mahdollistamaan	  sekä	  palveluiden,	  tavaroiden	  ja	  pää-‐

omien	  että	  työntekijöiden	  vapaa	  liikkuminen.	  Nämä	  edellytykset	  antavat	  yrityksille	  hyvät	  mah-‐

dollisuudet	  osallistua	  laajemmin	  julkisen	  sektorin	  hankintoihin.	  (Määttä	  &	  Voutilainen,	  2019,	  

22)	  	  

	  

Julkisia	  hankintoja	   säätelee	   julkisista	  hankinnoista	   ja	  käyttöoikeussopimuksista	  annettu	   laki	  

(hankintalaki),	  joka	  pohjautuu	  Euroopan	  unionin	  perussopimuksien	  oikeudellisiin	  periaattei-‐

siin	  ja	  hankintoja	  koskeviin	  direktiiveihin	  sekä	  Maailman	  kauppajärjestön	  GPA-‐sopimukseen.	  

(Kontio	  et.	   al.,	   2017,	   27–28)	  GPA-‐sopimuksen	   (eng.	  Government	  Procurement	  Agreement)	  

sääntelyn	   tarkoituksena	   on	   jäsenvaltioiden	   välisen	   liikkuvuuden	   lisääminen	   kaupankäynnin	  

esteitä	  poistamalla	  sekä	  sisämarkkinoiden	  toimivuuden	  luominen	  (World	  Trade	  Organization,	  

2021).	  Julkisia	  hankintoja,	  erityisesti	  julkisia	  rakennusurakkahankintoja,	  ohjaa	  myös	  laki	  tilaa-‐

jan	  selvitysvelvollisuudesta	   ja	  vastuusta	  ulkopuolista	  työvoimaa	  käytettäessä	   (tilaajavastuu-‐

laki).	  Laki	  edellyttää	  hankintayksikköä	  selvittämään	  rakennusurakan	  sopimuspuolen	  asianmu-‐

kaisen	  rekisteröinnin,	  eläkevakuutusmaksujen	  suorittamisen,	  verotiedot	  ja	  sovellettavan	  työ-‐

ehtosopimuksen	  sekä	  työterveyshuollon	  järjestämisen	  (Tilaajavastuulaki	  1233/2006,	  5–5	  a	  §).	  

Tilaajavastuulain	  (1233/2006,	  1	  §)	  tarkoituksena	  on	  mahdollistaa	  eri	  kokoisille	  yrityksille	  tasa-‐

vertainen	  mahdollisuus	  osallistua	   tarjouspyyntöihin	   sekä	  varmistaa,	  että	   sopimuskumppani	  

toimii	  työnantajien	  lakisääteisten	  vähimmäisvelvoitteiden	  mukaisesti.	  	  
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Hankintalainsäädäntö	  tuo	  esille	  myös	  neljä	  tärkeää	  periaatetta,	  joihin	  jokaisen	  julkisen	  han-‐

kinnan	  päätöksen	  tulisi	  pohjautua.	  Hankintayksiköiden	  tulee	  noudattaa	  hankinnoissaan	  avoi-‐

muuden,	  suhteellisuuden,	  syrjimättömyyden	  sekä	  tasapuolisuuden	  periaatteita.	  Avoimuuden	  

periaate	  edellyttää	  hankintamenettelyltä	  julkisuutta	  eli	  hankintaa	  koskevia	  tietoja	  ei	  saa	  salata	  

ja	  tarjouskilpailun	  ratkaisemisesta	  on	  ilmoitettava	  tarjouskilpailun	  osallistujille.	  Suhteellisuus-‐

periaate	  korostaa,	  että	  hankinnan	  sisältövaatimusten	  tulee	  olla	  oikeassa	  suhteessa	  hankinnan	  

tavoitteen	  kanssa,	  siten	  että	  soveltuvuusehtojen	  määrittelyssä	  arvioidaan	  hankinnan	  arvo	  ja	  

luonne.	  Ehdokkaita	  ja	  tarjoajia	  on	  lisäksi	  kohdeltava	  syrjimättömyysperiaatteen	  mukaisesti	  ta-‐

savertaisesti,	  minkä	  mukaan	  hankinnan	  vaatimukset	  eivät	  saa	  suosia	  paikallisuutta	  tai	  tiettyä	  

aluetta	  tai	  olla	  muuten	  syrjiviä.	  Hankintayksikön	  tulee	  myös	  ottaa	  huomioon	  tasapuolisuuden	  

periaate	  niin,	  ettei	   tarjoajia	  kohdella	   tarjouksen	  vaatimuksiin	  nähden	  epätasa-‐arvoisesti	   tai	  

eriarvoisesti.	  (Julkisten	  hankintojen	  neuvontayksikkö,	  2016	  a)	  Lainsäädännössä	  esitettyjen	  pe-‐

riaatteiden	  pyrkimyksenä	  on	  mahdollistaa	  yhdenvertainen	  kohtelu	  kaikkien	  hankintamenet-‐

telyyn	  osallistuvien	  kesken	  (Kuusniemi-‐Laine	  &	  Takala,	  2007,	  23).	  Periaatteet	  siten	  osaltaan	  

noudattavat	  GPA-‐sopimuksessa	  esitettyjä	  asiakohtia.	  	  

	  

Julkisen	  hankinnan	  sääntelyn	  tavoitteena	  on	  myös	  julkisten	  varojen	  käytön	  laadukas	  edistä-‐

minen.	  Hankintayksikön	  tulee	  tehostaa	  julkisten	  varojen	  käyttöä	  sekä	  kestävien,	  laadukkaiden	  

ja	  innovatiivisten	  hankintojen	  tekemistä.	  (Hankintalaki	  1397/2017,	  2–3	  §)	  Hankintayksiköiden	  

on	  järjestettävä	  hankintatoimintansa	  niin,	  että	  hankinnat	  voidaan	  tehdä	  olemassa	  olevat	  kil-‐

pailuolosuhteet	  huomioon	  ottaen	  mahdollisimman	  taloudellisesti,	  suunnitelmallisesti	  ja	  laa-‐

dukkaasti	  (Valtionvarainministeriö,	  2017,	  11).	  Hankintayksikön	  tulee	  valita	  kokonaistaloudel-‐

lisesti	  edullisin	  vaihtoehto,	  mutta	  tarjouksen	  hyväksyminen	  voi	  perustua	  hankintayksikön	  pää-‐

töksen	  perusteella	  myös	  pelkästään	  halvimpaan	  hintaan.	  Toisaalta	  pelkkä	  hinta	  ei	  ole	  usein	  

riittävä	  tekijä	  hankinnan	  arvioimiseksi,	  minkä	  vuoksi	  hankintayksiköt	  käyttävät	  Kalima	  et.	  al.	  

(2007,	   203)	   mukaan	   usein	   valintaperusteena	   hinta-‐laatu	   -‐perusteista	   kustannusarviointia.	  

Hankintayksikkö	  luo	  siten	  hankintaansa	  koskevat,	  laatuun	  ja	  hintaan	  pohjautuvat	  arviointipe-‐

rusteet,	  sekä	  määrittelevät	  niiden	  painoarvon	  tarjouksia	  vertailtaessa.	  Jos	  hankinnan	  arvioin-‐

tiperusteet	  pisteytetään,	  arviointiperusteiden	  maksimipistemäärä	  on	  100,	   josta	  hintapistei-‐

den	  osuuden	  tulee	  olla	  vähintään	  puolet.	  (Kalima	  et.	  al.,	  2007,	  207)	  Näin	  ollen	  hinnan	  merkitys	  
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hankinnan	  arvioinnissa	  on	  pääsääntöisesti	  suuri	  ja	  lisäksi	  laatuvaatimuksien	  määrää	  sekä	  laa-‐

tua	  on	  usein	  rajoitettu.	  Vain	  erityistä	  ammattitaitoa	  ja	  osaamista	  vaativissa	  rakennusurakoissa	  

laatupisteiden	  merkitystä	  voidaan	  korostaa	  (Kalima	  et.al.,	  2007,	  206–207).	  Halvimman	  hinnan	  

ja	   hinta-‐laatu	   -‐perusteiden	   lisäksi	   kokonaistaloudellista	   edullisuutta	   voidaan	   arvioida	  myös	  

hankinnan	  elinkaarikustannuksien	  avulla.	  Elinkaalikustannuksien	  tarkoituksena	  on	  huomioida	  

rakennuksesta	  aiheutuvat	  kustannukset	  koko	  sen	  käyttöiän	  aikana.	  Elinkaarikustannukset	  jae-‐

taan	  hankintayksikköön	  ja	  hankinnan	  kohteen	  käyttäjiin	  kohdistuviin	  kustannuksiin	  sekä	  ulkoi-‐

siin	  ympäristövaikutuksiin.	  (Julkisten	  hankintojen	  neuvontayksikkö,	  2016	  b)	  

	  
Se,	  miten	  laajasti	  hankintalainsäädäntöä	  ja	  säädöksiä	  tulee	  soveltaa	  osana	  rakennusurakka-‐

hankintoja,	  määräytyy	  hankinnan	  kynnysarvojen	  mukaan	  (Kalima	  et.	  al.,	  2007,	  125).	  Kynnys-‐

arvot	  ovat	  euromääräisiä	  arvoja,	  jotka	  rajaavat	  hankinnat	  pienhankintoihin,	  kansallisiin	  han-‐

kintoihin	  tai	  EU-‐hankintoihin	  ja	  määrittelevät	  hankintalainsäädännön	  soveltamisen	  rajat	  (Kon-‐

tio	  et.al.,	  2017,	  69).	  Hankintalakia	  käytetään	  sovelletusti	  rakennusurakoissa,	  joiden	  ennakoitu	  

kokonaisarvo	   vastaa	   kansallista	   150	   000	   euron	   kynnysarvoa	   tai	   ylittää	   sen	   (Hankintalaki	  

1397/2017,	  25	  §).	  Kynnysarvon	  ylittäessään	  hankinta	  on	  hankintalainsäädännön	  mukaan	  lähes	  

poikkeuksetta	  kilpailutettava.	  Kansallisia	  hankintoja	  koskee	  kansallinen	   ilmoitusvelvollisuus,	  

jonka	   mukaan	   hankinnasta	   on	   ilmoitettava	   julkisesti	   valtiovarainministeriön	   ylläpitämään	  

HILMA	  –palveluun.	  Kansallisissa	  hankinnoissa	  hankintamenettelytavan	  valintaa	  ei	  ole	   rajoi-‐

tettu	  ja	  hankintayksikölle	  on	  annettu	  vapauksia	  soveltaa	  hankintalakia	  tapauskohtaisesti	  edel-‐

lytyksenä,	  että	  perusperiaatteet	  täyttyvät.	  (Julkisten	  hankintojen	  neuvontayksikkö,	  2016	  c	  &	  

2016	  d)	  	  

	  

Hankintalakia	  on	  sen	  sijaan	  sovellettava	  laajemmin	  rakennusurakoissa,	  jotka	  ylittävät	  EU-‐kyn-‐

nysarvon,	  5	  186	  000	  euroa	  (Julkisten	  hankintojen	  neuvontayksikkö,	  2019).	  EU-‐hankinnoissa	  

ilmoitusvelvollisuutta	  on	  laajennettu	  Hilma	  –järjestelmän	  lisäksi	  Euroopan	  unionin	  virallisen	  

lehden	   täydennysosan	   TED	   -‐tietokantaan	   (eng.	   Tenders	   Electronic	   Daily).	   EU-‐hankinnoissa	  

hankintamenettelytapojen	  määrää	  on	  myös	  vähennetty	  avoimeen	  ja	  rajattuun	  menettelyyn	  

sekä	   neuvottelumenettelyyn.	   Hankinnan	   hankintapäätöksen	   tiedonannon	   ja	   hankintasopi-‐

muksen	  teon	  välissä	  on	  lisäksi	  noudatettava	  neljäntoista	  päivän	  odotusaikaa	  (Julkisten	  han-‐
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kintojen	  neuvontayksikkö,	  2016	  e,	  2016	  f	  &	  2018).	  Hankinnan	  luokittelun	  oikeellisuus	  on	  edel-‐

lytyksenä	  hankintaprosessin	  onnistumiselle,	  sillä	  virheellinen	  luokittelu	  voi	  johtaa	  markkina-‐

oikeuden	  väliintuloon	  ja	  uuteen	  kilpailutukseen	  (Pohjonen,	  2017,	  18).	  

	  

2.2.	  Alihankintaa	  koskevat	  säännökset	  	  

Suurissa	   rakennusurakoissa	   on	   tyypillistä,	   että	   pääurakoitsija	   antaa	   eri	   urakan	   vaiheita	   ali-‐

hankkijoille	  ketjuttaen	  urakkakokonaisuutta.	  Laukkasen	  (2018,	  36)	  mukaan	  etenkin	  rakennus-‐

alalla	  korostuvat	  useat	  harmaata	  taloutta	  edistävät	  piirteet	  kuten	  pitkät	  alihankintaketjut	  sekä	  

ulkomaalaisten	  alihankkijoiden	  ja	  työvoiman	  käyttö.	  Pitkien	  alihankintaketjujen	  käyttö	  raken-‐

nusurakoissa	  voi	  heikentää	  sopimusketjussa	  olevien	  tietojenvaihtoa	  ja	  valvontaa,	  mikä	  voi	  li-‐

sätä	  varjotalouden	  esiintyvyyttä.	  (Laukkanen,	  2018,	  36,	  44)	  Hankintalaissa	  sekä	  tilaajavastuu-‐

laissa	  on	  eritelty	  erityisesti	  EU-‐hankintoja	  koskevia	  säännöksiä,	   joiden	  tarkoituksena	  on	  ali-‐

hankkijoiden	  entistä	  parempi	  valvonta.	  	  

	  

Hankintalaissa	  määritellään,	  että	  EU-‐kynnysarvon	  ylittävissä	  hankinnoissa	  hankintayksikön	  on	  

velvoitettava	  valittu	  urakoitsija	  ilmoittamaan	  alihankkijansa	  yhteystiedot	  viimeistään	  hankin-‐

tasopimuksen	  toteuttamisen	  alkaessa.	  Pääurakoitsijan	  tulee	  myös	  ilmoittaa	  mahdolliset	  muu-‐

tokset	   alihankkijoissaan	   hankintasopimuksen	   voimassaoloaikana.	   (Hankintalaki	   1397/2017,	  

77	  §)	  Hankintayksikkö	  voi	   kuitenkin	  ulottaa	   rakennusurakkahankinnoissaan	   ilmoitusvelvoit-‐

teen	  myös	  pidemmälle	  alihankintaketjuun.	  Tilaajavastuulaissa	  (1233/2006,	  2	  §:n	  2	  momentin	  

2	  kohta)	  täsmennetään,	  että	  selvittämisvelvoitetta	  voidaan	  laajentaa	  rakentamisessa	  kaikkiin	  

sopimusketjun	  toimijoihin.	  	  	  

	  

Hankintayksiköllä	  on	  myös	  oikeus	  poissulkea	  alihankkija,	  mikäli	  se	  toteuttaa	  jonkin	  hankinta-‐

laissa	   määritellyn	   tarjoajan	   tarkastamiseksi	   edellytetyn	   poissulkuperusteen	   (Hankintalaki	  

1397/2017,	  77	  §).	  Poissulkuperusteita	  avataan	  tarkemmin	  osiossa	  2.4.	  Mikäli	  pakottava	  pois-‐

sulkuperuste	  koskee	  alihankkijaa,	  tulee	  pääurakoitsijan	  korvata	  se	  toisella.	  Harkinnanvarais-‐

ten	  poissulkuperusteiden	  yhteydessä	  hankintayksikkö	  voi	  vaatia	  aliurakoitsijan	  korvaamista	  

suhteellisuusperiaate	  huomioiden.	  (Hankintalaki	  1397/2017,	  78	  §)	  

	  



 10 

Hankintayksikkö	  ei	  voi	  lähtökohtaisesti	  estää	  pääurakoitsijaa	  käyttämästä	  alihankkijoita.	  Ra-‐

joittaminen	  on	  mahdollista	  vain	  tilanteissa,	  joissa	  sille	  on	  erityinen	  syy,	  kuten	  vaativa	  ja	  kriit-‐

tinen	  työvaihe	  (Hankintalaki	  1397/2017,	  77	  §).	  Hankintayksikkö	  voi	  kuitenkin	  asettaa	  Pohjosen	  

(2017,	  39)	   laintulkinnan	  mukaan	  valitsemalleen	  urakoitsijalle	  alihankintojen	  ketjutuskiellon.	  

Ketjutuskiellon	  perusteella	  hankintayksikön	  sopimuskumppanin	  alihankkijalla	  on	  oikeus	  antaa	  

urakka	  uudelle	  alihankkijalle,	  mutta	  tätä	  pidemmät	  alihankintaketjutukset	  eivät	  ole	  hyväksyt-‐

täviä.	  (Pohjonen,	  2017,	  39)	  

	  

2.3.	  Julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessi	  
	  

Julkisten	  hankintojen	  hankintaprosessi	  on	  monivaiheinen	  ja	  tiettyä	  aikasykliä	  noudattava	  ko-‐

konaisuus.	  Hankintayksikön	   tulee	  noudattaa	   jokaisessa	   rakennusurakkahankinnassaan	  han-‐

kintaprosessin	  jokaista	  vaihetta.	  (Kontio	  et.	  al.,	  2017,	  157)	  Tässä	  luvussa	  esitellään	  hankinta-‐

prosessin	   keskeisimmät	  vaiheet	  aloittaen	   rakennusurakan	  ennakoidun	  arvon	  määrittelystä.	  

Tämän	  jälkeen	  avataan	  hankintailmoitusten	  laadintaa	  sekä	  lopuksi	  esitellään	  kansallisissa	  ja	  

EU-‐hankinnoissa	  yleisimmin	  käytetyt	  hankintamenettelytavat.	  

	  

2.3.1.	  Rakennusurakan	  ennakoitu	  arvo	  
	  

Ennen	  hankintaprosessin	  käynnistymistä	  hankintayksikön	  on	  tärkeä	  selvittää,	  tuleeko	  sen	  so-‐

veltaa	   kansallisen	   kynnysarvon	   vai	   EU-‐kynnysarvon	   ylittävää	  hankintaa	   koskevia	   säädöksiä.	  

Tämä	  tehdään	  laskemalla	  rakennusurakalle	  sen	  ennakoitu	  arvo.	  Ennakoidun	  arvon	  määrittä-‐

misellä	  tarkoitetaan	  urakan	  suurinta	  mahdollista	  arvoa	  ennen	  arvonlisäverojen	  lisäämistä.	  Ar-‐

von	  määrittämisen	  myötä	  voidaan	  soveltaa	  kyseistä	  hankintaa	  koskevaa	  lainsäädäntöä	  han-‐

kintaprosessin	   alusta	   alkaen.	   (Kalima	   et.	   al.,	   2007,	   67)	   Rakennusurakan	   ennakoidun	   arvon	  

määrittelyssä	  tulee	  ottaa	  huomioon	  rakennusurakan	  kokonaiskustannukset	  koko	  sopimuksen	  

ajalta,	  kuten	  kaikki	  hankittavat	  tavarat,	  rakennustyöt	  ja	  muut	  palvelut	  sekä	  mahdolliset	  piden-‐

nys-‐	  ja	  optioehdot	  (Strandman,	  2000,	  9).	  	  

	  

Hankintaa	  ei	  saa	  hankintalain	  mukaan	  jakaa	  osiin	  tai	  laskea	  sen	  arvoa	  poikkeuksellisin	  mene-‐

telmin	  välttääkseen	  lainsäädännön	  säädösten	  soveltumisen	  tapauksessa.	  Hankintayksikkö	  voi	  
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kuitenkin	  tehdä	  julkisen	  rakennushankinnan	  osissa,	  mutta	  hankintalainsäädännön	  soveltumi-‐

nen	  tulee	  arvioida	  rakennusurakan	  erillisten	  osien	  yhteenlasketun	  arvon	  perusteella.	  (Hankin-‐

talaki	  1397/2017,	  31	  §)	  Hankintalain	  soveltumisen	  edellytykset	  tulee	  tarkastaa	  myös	  raken-‐

nusurakoissa,	  joiden	  tilaaja	  on	  saanut	  hankintalaissa	  määrittelyltä	  hankintayksiköltä	  yli	  puolet	  

hankinnan	  arvosta	  julkista	  tukea.	  Käytännössä	  tämä	  tulee	  arvioitavaksi	  tilanteissa,	  joissa	  yksi-‐

tyinen	   rakennuttaja	   saa	   hankkeeseen	   tukea	   valtiolta,	   kunnalta	   tai	   kaupungilta.	   (Pohjonen,	  

2017,	  12-‐13)	  

	  

Rakennusurakan	  ennakoidun	  arvon	  määrittelyn	  avuksi	  ja	  hankintayksikön	  asiantuntemuksen	  

lisäämiseksi	  on	  mahdollista	  suorittaa	  markkinakartoitus	  (Kontio	  et.	  al.,	  2017,	  92).	  Markkina-‐

kartoituksen	  tarkoituksena	  on	  valmistella	  tulevaa	  hankintaa	  sekä	  antaa	  tietoja	  mahdollisille	  

urakoitsijoille	  hankintasuunnitelmista	   ja	  sen	  vaatimuksista.	  Markkinakartoituksessa	  voidaan	  

käyttää	   apuna	   riippumattomien	  asiantuntijoiden,	   urakoitsijoiden	   tai	  muiden	   viranomaisten	  

neuvoja,	  mutta	  neuvot	  eivät	  saa	  aiheuttaa	  kilpailun	  vääristymistä	  taikka	  avoimuuden	  sekä	  syr-‐

jimättömyyden	  periaatteiden	  vastaista	  menettelyä.	  (Pohjonen,	  2017,	  28)	  	  

	  

2.3.2.	  Hankintailmoituksen	  laadinta	  
	  

Julkisista	  rakennusurakkahankinnoista	  tulee	  aina	  niiden	  arvosta	  riippumatta	  ilmoittaa	  julkis-‐

ten	   hankintojen	  HILMA-‐ilmoitusjärjestelmään.	  HILMA	  on	   työ-‐ja	   elinkeinoministeriön	   ylläpi-‐

tämä	  järjestelmä,	  joka	  sisältää	  hankintoihin	  liittyvät	  yleisimmät	  ilmoituspohjat.	  (Kontio	  et.al.	  

2017,	  161)	  EU-‐hankinnoissa	  ilmoittamisvelvollisuutta	  on	  laajennettu	  ja	  EU-‐kynnysarvon	  ylittä-‐

vissä	  hankinnoissa	  hankintailmoitus	  tulee	  HILMA-‐järjestelmän	  lisäksi	  julkaista	  TED	  –tietopan-‐

kissa	  sekä	  Euroopan	  Unionin	  virallisen	  lehden	  täydennysosassa	  eli	  S-‐sarjassa.	  Hankintayksikön	  

tulee	   lisäksi	   käyttää	   EU-‐hankinnoissaan	   Euroopan	  Unionin	   vakiolomakkeita	   sekä	   CPV-‐viite-‐

nimikkeistöä	  ja	  -‐koodistoa.	  (Kontio	  et.	  al.	  2017,	  162)	  	  

 
Hankintailmoituksesta	   tulee	   selvitä	   kaikki	   hankintayksiköllä	   ilmoitushetkellä	   olevat	   hankin-‐

taan	  liittyvät	  olennaiset	  tiedot.	  Hankintayksikön	  tulee	  kertoa	  ilmoituksessaan,	  onko	  kyseessä	  

rakennusurakka,	  tavarahankinta	  vai	  palveluhankinta.	  Hankinnalle	  on	  aina	  annettava	  nimi	  sekä	  

hankintakokonaisuudesta	  tulee	  kertoa	  sopimuksen	  määrä	  tai	  sen	  laajuus.	  Hankintayksikön	  tu-‐
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lee	  määritellä	  hankintailmoituksessa	  käytettävä	  hankintamenettelytapa	  sekä	  käytetäänkö	  ko-‐

konaistaloudellisen	   edullisuuden	   perusteena	   halvinta	   hintaa,	   edullisimpia	   kustannuksia	   vai	  

hinta-‐laatusuhdetta.	  (Kontio	  et.	  al.	  2017,	  163–171)	  Hankintailmoituksessa	  on	  kerrottava	  myös	  

mahdolliset	  oheishankinnat,	  jotka	  tulee	  ottaa	  huomioon	  hankinnan	  kokonaisarvoa	  lasketta-‐

essa.	  Ilmoituksessa	  tulee	  lisäksi	  määritellä	  ehdokasta	  tai	  tarjoajaa	  koskevat	  oikeudelliset,	  ta-‐

loudelliset,	  rahoitukselliset	  sekä	  tekniset	  tiedot,	  mitkä	  liittyvät	  tarjoavaan	  yritykseen.	  Hankin-‐

nan	   kohdetta	   tulee	   kuvailla	   tarjoajien	  määrittelystä	   erillisenä	   osiona.	   (Kalima	   et.	   al.,	   2007,	  

156–167)	   Hankintailmoituksessa	   olevat	   olennaiset	   tiedot	   antavat	   kiinnostuneille	   yrityksille	  

mahdollisuuden	  arvioida,	  onko	  heillä	  realistisia	  mahdollisuuksia	  osallistua	  hankintakilpailuun.	  

(Kontio	  et.	  al.	  2017,	  163)	  

	  

Hankintailmoitus	  on	  soveltamisjärjestyksessä	  ensisijainen	  muihin	  tarjousasiakirjoihin	  nähden.	  

Se	  on	  laadittava	  huolellisesti,	  sillä	  sen	  pieninkin	  muotovirhe	  voi	  johtaa	  hankintapäätöksen	  ku-‐

moamiseen.	  Tehtyä	  hankintailmoitusta	  voi	  muuttaa	  ainoastaan	  korjausilmoituksin	  tai	  suurten	  

korjausten	   vuoksi	   julkaisemalla	   kokonaan	  uuden	  hankintailmoituksen.	  Hankintailmoituksen	  

korjaaminen	  tai	  uudelleenlähettäminen	  voi	  kuitenkin	  viedä	  päiviä,	  mikä	  voi	  vaikuttaa	  hankin-‐

taprosessin	  aikatauluun.	  (Kontio	  et.	  al.	  2017,	  164)	  

	  

2.3.3.	  Hankintamenettelytavat	  
	  

Hankintalaki	  pitää	  sisällään	  seitsemän	  erilaista	  hankintamenettelyä,	  jotka	  ovat	  avoin	  ja	  rajattu	  

menettely,	   neuvottelumenettely,	   kilpailullinen	   neuvottelumenettely,	   innovaatiokumppa-‐

nuus,	  suorahankinta	  sekä	  puitejärjestely.	  Hankintayksikkö	  voi	  kansallisen	  kynnysarvon	  ylittä-‐

vissä	  hankinnoissa	  valita	  rajoittamattomasti	  minkä	  tahansa	  hankintamenettelytavoista	  ottaen	  

kuitenkin	  huomioon	  hankintalaissa	  esitetyt	  noudatettavat	  periaatteet.	  (Julkisten	  hankintojen	  

neuvontayksikkö,	  2016c)	  EU-‐kynnysarvon	  ylittävissä	  hankinnoissa	  menettelytapojen	  määrää	  

on	  kuitenkin	  rajoitettu	  kansallisia	  hankintoja	  enemmän,	  ja	  EU-‐hankinnoissa	  voidaan	  käyttää	  

pääasiassa	  avointa	  tai	  rajoitettua	  menettelyä.	  Muita	  menettelytapoja	  voidaan	  käyttää	  vain,	  

jos	  avoimella	  tai	   rajoitetulla	  menettelyllä	  ei	  ole	  saatu	  riittävästi	   tarjouksia	  tai	   tarjoukset	  on	  

jouduttu	  hylkäämään.	  (Strandman,	  2000,	  14–17)	  Seuraavaksi	  esitellään	  hankintalainsäädän-‐

nössä	  esitetyt	  kansallisissa	  hankinnoissa	  ja	  EU-‐hankinnoissa	  yleisimmin	  käytetyt	  hankintame-‐

nettelytavat.	  	  
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Avoin	  menettely	  

Julkisissa	  hankinnoissa	  aina	  käytettävissä	  oleva	  hankintamenettely	  on	  avoin	  menettely	  (Han-‐

kintalaki	  1397/2017,	  32	  §).	  Avoimessa	  menettelyssä	  hankintayksikkö	  julkaisee	  hankintailmoi-‐

tuksen	  ja	  asettaa	  julkaisupäivänä	  sen	  kaikille	  saataville.	  Yrityksillä	  on	  tällöin	  rajaamaton	  oikeus	  

tehdä	  tarjous	  ja	  toisaalta	  hankintayksikkö	  voi	  lähettää	  soveliaiksi	  katsomilleen	  urakoitsijoille	  

tarjouspyynnön.	  (Kontio	  et.	  al.,	  106–107)	  Tarjousten	  muodostamiseksi	  ehdokkaille	  on	  varat-‐

tava	  EU-‐kynnysarvot	  ylittävissä	  hankinnoissa	  vähintään	  35	  päivää	  (Pohjonen,	  2017,	  43).	  Tar-‐

jousten	  vastaanottamisen	  jälkeen	  hankintayksikkö	  tarkastaa	  tarjoajien	  soveltumisen	  ja	  kelpoi-‐

suuden	   sekä	   tarjouksen	   tarjouspyynnönmukaisuuden.	   Soveltuvuuskriteerit	   läpäisseet	   tarjo-‐

ajat	  ja	  tarjoukset	  etenevät	  vertailuvaiheeseen,	  jonka	  jälkeen	  hankintayksikkö	  valitsee	  sopivim-‐

man	  tarjouksen	  tehden	  siitä	  tiedoksiannon	  perusteluineen.	   (Kontio	  et.	  al.	  2017,	  107)	  Avoin	  

menettely	  on	  hankintamenettelyistä	  yksinkertaisin,	  mutta	  se	  ei	  sovi	  tilanteissa,	  joissa	  tarjouk-‐

sen	  tekeminen	  on	  työlästä	  tai	  jos	  odotettavissa	  on	  suuri	  määrä	  tarjouksia	  (Kalima	  et.	  al.,	  2007,	  

128).	  	  

	  

Rajoitettu	  menettely	  

Rajoitetussa	   menettelyssä	   hankintayksikkö	   julkaisee	   hankintailmoituksen,	   johon	   halukkaat	  

tarjoajat	   voivat	   vastata	   pyytääkseen	   saada	   osallistua	   tarjouskilpailuun.	   Rajatussa	  menette-‐

lyssä	  vain	  hankintayksikön	  valitsemat	  tarjoajat	  ovat	  soveltuvia	  osallistumaan	  ja	  tekemään	  tar-‐

jouksen.	  Hankintayksikkö	  voi	  rajata	  ennakolta	  valittavien	  tarjoajien	  vähimmäis-‐	  ja	  enimmäis-‐

määrää	  ilmoittamalla	  ne	  hankintailmoituksessa	  ottaen	  huomioon	  hankintalainsäädännössä	  il-‐

moitetun	  viiden	  tarjoajan	  vähimmäismäärän	  sekä	  todellisen	  kilpailun	  toteutumisen	  periaat-‐

teen.	  Hankintailmoituksessa	  on	  lisäksi	  ilmoitettava	  tarjoajien	  valintaan	  liittyvät	  vähimmäisvaa-‐

timukset	  ja	  -‐perusteet,	  jotka	  liittyvät	  niiden	  ammatilliseen	  pätevyyteen	  tai	  laatuun,	  talouteen	  

tai	  suorituskykyyn.	  Vähimmäisvaatimukset-‐	   ja	  perusteet	  tulee	   laatia	  tarkoituksenmukaisesti	  

rakennusurakkaan	   sopivaksi	   suhteellisuusperiaatetta	  noudattaen.	  Tarjoajien	  valinnassa	  voi-‐

daan	  hyödyntää	  vain	  hankintailmoituksessa	  etukäteen	  ilmoitettuja	  valintaperusteita.	  (Kontio	  

et.	  al.,	  2017,	  109–111)	  
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Kun	  hankintayksikkö	  on	  valinnut	  vähimmäisvaatimukset	  ja	  –perusteet	  täyttävät	  urakoitsijat,	  

tulee	  hankintayksikön	  perustella	  konkreettisesti	  ja	  perusteellisesti	  valinta	  kirjallisessa	  päätök-‐

sessä.	  Hankintamenettelyssä	  jatkavat	  tarjoajat	  muodostavat	  tarjouksen,	  johon	  hankintayksi-‐

kön	  on	  varattava	  EU-‐kynnysarvon	  ylittävissä	  rakennusurakoissa	  vähintään	  30	  päivää.	  (Pohjo-‐

nen,	  2017,	  44–45)	  

	  

Neuvottelumenettely	  	  

Neuvottelumenettelyn	  käyttäminen	  hankintamenettelynä	  on	  EU-‐kynnysarvot	  ylittävissä	  han-‐

kinnoissa	  sallittua	   tilanteissa,	   joissa	  avoimessa	   tai	   rajatussa	  hankintamenettelyssä	  on	  saatu	  

tarjouksia,	  jotka	  eivät	  ole	  vastanneet	  tarjouspyyntöä	  tai	  tarjoukset	  on	  jouduttu	  hylkäämään.	  

Neuvottelumenettelyä	  voidaan	  käyttää	  myös,	  jos	  hankintayksikön	  tarpeisiin	  ei	  löydy	  markki-‐

noilta	  ratkaisua	  mukauttamatta,	  hankinta	  vaatii	  luonteensa	  vuoksi	  neuvotteluja,	  hankintaa	  ei	  

voida	  kuvata	  hankintailmoituksessa	  riittävän	  tarkasti	  tai	  hankinta	  vaatii	  suunnittelua	  tai	  inno-‐

vatiivisuutta.	  (Pohjonen,	  2017,	  46–47)	  

	  

Neuvottelumenettelyssä	  hankintayksikkö	  julkaisee	  hankintailmoituksen,	  johon	  rajoitetun	  me-‐

nettelyn	  tapaisesti	  urakoitsijat	  voivat	  pyytää	  osallistumista.	  Neuvottelumenettelyn	  osallistu-‐

mispyyntöjen	  määrää	   hankintayksikkö	   ei	   voi	   rajoittaa,	   vaan	   kaikki	   halukkaat	   voivat	   esittää	  

pyyntönsä.	  Hankintayksikkö	   tarkastaa	  osallistumispyynnöt	   ja	  neuvottelee	  valitsemiensa	  eh-‐

dokkaiden	  kanssa	  hankintasopimuksen	  ehdoista.	  Neuvotteluihin	  on	  kutsuttava	  ne,	  jotka	  täyt-‐

tävät	  hankintailmoituksessa	  esitetyt	  vähimmäisvaatimukset.	  Ehdokkaiden	  määrää	  on	  mahdol-‐

lista	   rajata	  ennakolta	  hankintailmoituksessa,	  mutta	  neuvotteluihin	  on	  kutsuttava	  vähintään	  

kolme	  ehdokasta.	  Valitut	  tarjoajat	  saavat	  samanaikaisesti	  neuvottelukutsun,	  joka	  sisältää	  jo	  

hankintailmoituksessa	  julkaistut	  hankinta-‐asiakirjat.	  Hankintayksikön	  on	  pyydettävä	  valituilta	  

ehdokkailta	  tarjouspyynnöt,	  joiden	  avulla	  neuvotteluja	  käydään.	  Tarjouspyynnön	  muodosta-‐

miselle	  on	  hankintalainsäädännön	  mukaisesti	  varattava	  vähintään	  30	  päivää.	  Neuvotteluja	  voi	  

olla	  useampi	  kierros,	  joiden	  aikana	  hankintayksikkö	  voi	  pyytää	  ehdokkailta	  uusia	  tarjouspyyn-‐

töjä,	   jotka	  on	  mukautettu	  aiempien	  neuvottelujen	  pohjalta.	  Hankintailmoituksessa	   tulee	   il-‐

moittaa	  ne	  seikat,	  joista	  voidaan	  neuvotella,	  ja	  ne	  ehdottomat	  vaatimukset,	  joiden	  tulee	  täyt-‐

tyä	  hankintasopimuksessa.	  (Kontio	  et.	  al.,	  2017,	  114–118;	  Pohjonen,	  2017,	  49)	  
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Kilpailullinen	  neuvottelumenettely	  

Kilpailullinen	  neuvottelumenettely	  vastaa	  menettelytavaltaan	  neuvottelumenettelyä,	  mutta	  

sopivat	  ehdokkaat	  valittuaan,	  hankintayksikkö	  neuvottelee	  tarjoajien	  kanssa	  mahdollisista	  rat-‐

kaisuvaihtoehdoista.	  Tarjouspyyntö	  tehdään	  ehdokkaille	  näiden	  neuvotteluiden	  pohjalta	  ja	  tä-‐

män	   jälkeen	   urakoitsijat	   voivat	   jättää	   oman	   tarjouksensa	   hankintayksikölle.	   (Kalima	   et.	   al.	  

2007,	  130)	  	  

	  

Innovaatiokumppanuus	  

Hankintayksikkö	  voi	  valita	  hankintamenettelykseen	  innovaatiokumppanuuden,	  mikäli	  markki-‐

noilla	  ei	  ole	  olemassa	  sellaista	  tavanomaista	  ratkaisua,	  joka	  sopisi	  hankintayksikön	  tarpeisiin.	  

Innovaatiokumppanuuden	   päämääränä	   on	   innovatiivisen	   rakennusurakan	   kehittäminen	   ja	  

sen	  kautta	   innovatiivisen	   rakennusurakan	  hankkiminen.	   Innovaatiokumppanuus	  antaa	  han-‐

kintayksikölle	  mahdollisuuden	  pitkäaikaiselle	  kehitysyhteistyölle	  myös	  myöhempiä	  hankintoja	  

varten.	  (Kontio	  et.	  al.,	  2017,	  126)	  

	  

Innovaatiokumppanuudessa	  hankintayksikkö	   julkaisee	  muiden	  menettelyjen	   tavoin	  hankin-‐

tailmoituksen,	  johon	  kaikilla	  kiinnostuneilla	  urakoitsijoilla	  on	  mahdollisuus	  lähettää	  osallistu-‐

mispyyntö.	  Hankintayksikön	  tulee	  kutsua	  neuvotteluihin	  kaikki	  sellaiset	  ehdokkaat,	  jotka	  täyt-‐

tävät	  hankintailmoituksessa	  olevat	  vähimmäisvaatimukset	  ja	  arviointiperusteet.	  Hankintalain-‐

säädännön	  mukaan	   neuvotteluihin	   on	   kutsuttava	   vähintään	   kolme	   ehdokasta.	  Hankintayk-‐

sikkö	  aloittaa	  valittujen	  ehdokkaiden	  kanssa	  neuvottelut,	  joiden	  kulkuun	  sovelletaan	  neuvot-‐

telumenettelyn	  sääntöjä.	  Hankintayksikkö	  saa	  lopulta	  päätyä	  innovaatiokumppanuuteen	  yh-‐

den	  tai	  useamman	  tarjoajan	  kanssa.	  Hankintayksikön	  on	  jaettava	  innovaatiokumppanuus	  vä-‐

livaiheisiin	  sekä	  asetettava	  innovaatiokumppaneille	  välitavoitteita	  ja	  annettava	  korvaus	  niiden	  

suorittamisesta.	  Innovaatiokumppanuuden	  voi	  päättää	  kunkin	  kehitysvaiheen	  jälkeen.	  (Kontio	  

et.	  al.,	  2017,	  127–130)	  

	  

Puitejärjestely	  	  	  	  

Puitejärjestelyllä	   tarkoitetaan	  hankintalain	   (1397/2017,	  42	  §)	  mukaan	   sopimusta,	   joka	   teh-‐

dään	  yhden	   tai	  useamman	  hankintayksikön	   tai	   toimittajan	  välillä	   ja	   jonka	   tarkoituksena	  on	  

vahvistaa	  tietyn	  ajan	  kuluttua	  tehtävien	  hankintasopimusten	  ehdot	  kuten	  hinnat	  ja	  suunnitel-‐

lut	  määrät.	  Toimittajat	  valitaan	  puitejärjestelyyn	  avoimen	  tai	  rajatun	  menettelyn	  kautta,	  muta	  
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joissakin	   tapauksissa	  myös	  neuvottelumenettely	   tai	   suorahankinta	  on	  hyväksyttävä	   (Kalima	  

et.	  al.,	  2007,	  147).	  	  Puitesopimuksen	  tekeminen	  ei	  velvoita	  hankintayksikköä	  tekemään	  han-‐

kintaa	   ja	   se	  ei	  muodosta	  urakoitsijalta	   tehtävää	   tilausta	   (Kontio	  et.	  al.	  2017,	  131–132).	   Jos	  

hankinta	  kuitenkin	  tehdään,	  tulee	  puitejärjestelyyn	  valittujen	  vähintään	  kolmen	  toimittajan	  

esittää	  kirjallinen	  tarjous	  hankintayksikölle.	  Hankintayksikkö	  valitsee	  näistä	  tarjouksista	  par-‐

haan	  kokonaistaloudellisen	  edullisuuden	  periaatteita	  noudattaen.	   (Hankintalaki	  1397/2017,	  

43	  §)	  Puitejärjestelyjä	  tehdään	  yleisimmin	  toistuvissa	  hankinnoissa	  sekä	  tilanteissa,	  joissa	  han-‐

kinnan	  hinnat	  muuttuvat	  merkittävästi	  lyhyellä	  aikavälillä	  tai	  hankinnan	  lopullista	  määrää	  ei	  

vielä	  tiedetä	  ennakolta	  (Kontio	  et.	  al.	  2017,	  133).	  

	  

Suorahankinta	  

Suorahankinta	  tarkoittaa	  hankinnan	  tekemistä	  valitun	  toimittajan	  kanssa	  ilman,	  että	  hankin-‐

nasta	   julkaistaan	   etukäteen	   hankintailmoitusta.	   Suorahankinta	   on	   rakennusurakkahankin-‐

nassa	  mahdollinen	  ainoastaan	  silloin,	  jos	  uusi	  rakennusurakkasopimus	  tehdään	  alkuperäisen	  

urakoitsijan	  kanssa	  ja	  uusi	  rakennusurakka	  vastaa	  aikaisemmin	  alkuperäisen	  urakoitsijan	  te-‐

kemää	  työtä.	  Suorahankinnasta	  tai	  sen	  mahdollisuudesta	  tulee	  kuitenkin	  ilmoittaa	  etukäteen	  

alkuperäisessä	  hankintailmoituksessa	  ja	  uuden	  rakennusurakan	  ennakoitu	  arvo	  on	  huomioi-‐

tava	  alkuperäisen	  sopimuksen	  kokonaisarvossa.	  (Hankintalaki	  1397/2017,	  40–41	  §)	  

	  

2.4.	  Urakoitsijaa	  koskevat	  poissulkuperusteet	  ja	  soveltuvuusvaatimukset	  
	  
	  
Kaksivaiheisuuden	   periaatteen	  mukaisesti	   hankinnan	   kohteen	   kuvailu	   ja	   tarjoavaa	   yritystä	  

koskevat	  vaatimukset	  on	  erotettava	  toisistaan.	  Ennen	  tarjousten	  sisällöllistä	  vertailua	  hankin-‐

tayksikön	  tulee	  aina	  tarkastaa	  ehdokkaiden	  tai	  tarjoajien	  soveltuvuus.	  (Kuusniemi-‐Laine	  &	  Ta-‐

kala,	  2007,	  171;	  Kalima	  et.	  al.,	  2007,	  179–180)	  Tätä	  arviointia	  varten	  hankintalainsäädännössä	  

on	  määritelty	  tyhjentävästi	  julkisia	  hankintoja	  koskevia	  poissulkuperusteita,	  jotka	  on	  jaoteltu	  

pakollisiin	  ja	  harkinnanvaraisiin	  poissulkuperusteisiin.	  Tämän	  lisäksi	  hankintayksikkö	  voi	   itse	  

määritellä	  soveltuvuusvaatimuksia	  tarjousten	  käsittelemisen	  tueksi	  kuitenkin	  niin,	  että	  ehdot	  

eivät	  riko	  suhteellisuuden	  periaatetta.	  (Pohjonen,	  2017,	  65)	  	  
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Poissulkuperusteiden	   ja	   soveltuvuusvaatimusten	   käytön	   pakollisuus	   vaihtelee	   hankinnan	  

koosta	  riippuen.	  Kansallisissa	  hankinnoissa	  hankintayksikkö	  voi	  halutessaan	  käyttää	  soveltu-‐

vuusvaatimuksia	  tai	  pakollisia	  ja	  harkinnanvaraisia	  poissulkuperusteita.	  EU-‐hankinnoissa	  sen	  

sijaan	  on	  käytettävä	  hankintalaissa	  tyhjentävästi	  lueteltuja	  pakollisia	  ja	  harkinnanvaraisia	  pois-‐

sulkemisperusteita.	  (Kontio	  et.	  al.,	  2017,	  171)	  Tarjoajan	  tulee	  lähettää	  sähköinen	  ESPD-‐lomake	  

eli	   yhteinen	  eurooppalainen	  asiakirja	  näytöksi	   siitä,	   että	  poissulkemisperusteet	  eivät	   rasita	  

tarjoajaa.	  ESPD-‐asiakirja	  toimii	  toimittajan	  kansainvälisenä	  vakuutuksena	  siitä,	  että	  se	  täyttää	  

lainedellyttämät	   vähimmäisvaatimukset.	   (Euroopan	   komission	   täytäntöönpanoasetus	  

2016/7)	  Tämän	   lisäksi	  hankintayksikkö	  voi	  asettaa	   soveltuvuusvaatimuksia	  varmistaakseen,	  

että	  urakoitsijalla	  on	  riittävä	  pätevyys,	  suorituskyky	  ja	  taloudellinen	  tilanne	  urakan	  loppuun	  

suorittamiseksi.	  (Kontio	  et.	  al.,	  2017,	  169)	  	  

	  

Pakolliset	   poissulkuperiaatteet	   nimensä	   mukaisesti	   pakottavat	   hankintayksikön	   sulkemaan	  

ehdokkaan	   tai	   tarjoajan	  hankintamenettelyn	  ulkopuolelle,	  mikäli	  poissulkuperusteen	  ehdot	  

täyttyvät.	  Mikäli	  hankintayksiköllä	  on	  tiedossa,	  että	  ehdokkaan,	  tarjoajan	  tai	  sen	  jäsenen	  tai	  

edustus-‐,	   päätös-‐,	   tai	   valvontavaltaa	   käyttävän	   henkilön	   rikosrekisterissä	   on	   lainvoimainen	  

tuomio	  osallisuudesta	  rikollisryhmän	  toimintaan,	  lahjusten	  antamiseen,	  rahanpesuun	  tai	  ta-‐

loudellisiin	  intresseihin	  kohdistuneeseen	  petokseen,	  tulee	  tarjoaja	  tai	  ehdokas	  poissulkea	  tar-‐

jouskilpailusta.	  (Pohjonen,	  2017,	  62;	  Kalima	  et.al.,	  2007,	  177	  ja	  182)	  Poissulkeminen	  on	  kui-‐

tenkin	  mahdollista	  vain,	  jos	  rikoksista	  on	  merkintä	  rikosrekisterissä.	  Ehdokasta	  tai	  tarjoajaa	  ei	  

saa	  siten	  sulkea	  hankintamenettelyn	  ulkopuolelle,	  mikäli	  tieto	  rikoksesta	  on	  poistettu	  rikosre-‐

kisteristä	  määräaikojen	  puitteissa	  tai	  mahdollisesta	  rikoksesta	  on	  käynnissä	  esitutkinta	  tai	  oi-‐

keudenkäynti	  ja	  täten	  lainvoimainen	  tuomio	  puuttuu.	  (Hankintalaki	  1397/2017,	  80	  §)	  

	  

Vuonna	  2015	   voimaantullut	   tilaajavastuulain	  muutos	   sekä	   vuonna	  2017	   tehty	  hankintalain	  

muutos	  helpottavat	  hankintayksiköiden	  pakollisten	  poissulkuperusteiden	  seurantatehtävää.	  

Muutosten	  myötä	  hankintayksiköillä	  on	  velvollisuus	  selvittää	  EU-‐kynnysarvon	  ylittävän	  han-‐

kinnan	  tarjouskilpailun	  voittaneen	  tarjoajan	  sekä	  yritykseen	  edellä	  mainitusti	  kuuluvan	  henki-‐

lön	  rikosrekisteriotteet	  (Työ-‐	  ja	  elinkeinoministeriö,	  2017,	  5).	  Lakimuutoksen	  tarkoituksena	  on	  

harmaan	  talouden	  torjunta	  ja	  sopimusosapuolien	  välisen	  avoimuuden	  lisääminen	  (Työ-‐	  ja	  elin-‐

keinoministeriö,	  2017,	  8).	  	  
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Harkinnanvaraiset	  poissulkuperusteet	  korostavat	  suhteellisuusperiaatteen	  noudattamista.	  Ne	  

tarjoavat	   hankintayksikölle	   oikeuden	   sulkea	   ehdokas	   tai	   tarjoaja	   hankintamenettelyn	   ulko-‐

puolelle,	  mikäli	  sen	  tekemää	  rikkomusta	  ei	  voida	  katsoa	  vähäiseksi.	  (Pohjonen,	  2017,	  65)	  Han-‐

kintayksikkö	  voi	  siten	  poissulkea	  sellaisen	  tarjoajan,	   jota	  ei	  voida	  pitää	   luotettavana	  tai	  sen	  

toimintakyky	  on	  olennaisesti	  heikentynyt	  (Kalima	  et.al.	  2007,	  184).	  	  

	  

Hankintayksikkö	  voi	  myös	  määrittää	  erilaisia	  soveltuvuusvaatimuksia,	  jotka	  voivat	  koskea	  eh-‐

dokkaiden	  tai	  tarjoajien	  taloudellista	  ja	  rahoituksellista	  tilannetta,	  rekisteröitymistä	  sekä	  am-‐

matillista	   ja	  teknistä	  pätevyyttä.	  Soveltuvuusvaatimuksista	  on	   ilmoitettava	  erikseen	  hankin-‐

tailmoituksessa.	  Asettamalla	  ehdokkaan	  tai	  tarjoajan	  kelpoisuudelle	  ehtoja,	  hankintayksikkö	  

pyrkii	  turvaamaan,	  että	  ehdokas	  tai	  tarjoaja	  on	  luotettava	  toimija	  ja	  kykenee	  suoriutumaan	  

suunnitellusta	  hankinnasta.	  (Kalima	  et.	  al.,	  2007,	  177)	  Etenkin	  EU-‐kynnysarvon	  ylittävissä	  ra-‐

kennusurakoissa	   soveltuvuusvaatimusten	   käytön	  merkitys	   kasvaa	   hankinnan	   suuren	   arvon	  

vuoksi.	  	  
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3.	  Sosiaalinen	  vastuullisuus	  

Tässä	  pääluvussa	  käsitellään	  vastuullisuuden	  käsitteistöä.	  Aluksi	  avataan	  laajemmin	  vastuulli-‐

suutta	  sen	  kolmen	  eri	  dimension	  kautta,	  minkä	  jälkeen	  keskitytään	  tutkielman	  aihealueeseen	  

eli	   sosiaaliseen	   vastuullisuuteen.	   Sosiaalista	   vastuullisuutta	   käsitellään	   aluksi	   teoriataustan	  

avulla,	  minkä	  jälkeen	  se	  liitetään	  osaksi	  rakennusurakoita.	  

	  

3.1.	  Vastuullisuuden	  kolme	  ulottuvuutta	  
	  

Vastuullisuutta	  voidaan	  käsittää	  kolmen	  eri	  näkökulman	  kautta	  koskemaan	  sekä	  ympäristöl-‐

listä,	   taloudellista	   että	   sosiaalista	   vastuullisuutta.	   Aiemmin	   vastuullisuus	   käsitettiin	   koske-‐

maan	  suppeasti	  lähinnä	  ympäristöllistä	  sekä	  taloudellista	  dimensiota,	  ja	  vasta	  1990-‐luvulla	  so-‐

siaalinen	  vastuullisuus	  alkoi	  löytää	  asemaansa	  yrityskentässä.	  Tunnetuin	  nykyaikaista	  vastuul-‐

lisuuskäsitystä	  kuvaava	  malli	  esiteltiin	  vuonna	  1998.	  (Blowfield	  &	  Murray,	  2014,	  7)	  

	  

Elkington	  (1998)	  teki	  tunnetuksi	  vastuullisuutta	  kuvaavan	  The	  triple	  bottom	  line	  (TBL)	  -‐mallin,	  

joka	  otti	  huomioon	  kaikki	  kolme	  vastuullisuuden	  ulottuvuutta.	  TBL–malli	  tunnetaan	  paremmin	  

3P	   –mallina,	   joka	   muodostuu	   sanoista	   people,	   planet	   ja	   profits.	   Elkingtonin	   näkökulman	  

ideana	  on	  minimoida	   jokaisen	  kolmen	  ulottuvuuden	  negatiivisia	  vaikutuksia	   ja	  maksimoida	  

niiden	  positiivista	  yhteisvaikutusta.	  (Slaper	  &	  Hall,	  2011)	  Tätä	  yhteisvaikutusta	  kuvataan	  kuvi-‐

ossa	  1.	  Seuraavaksi	  esitellään	  taloudellinen	  ja	  ympäristöllinen	  ulottuvuus,	  jonka	  jälkeen	  ava-‐

taan	  sosiaalista	  ulottuvuutta	  omassa	  alaluvussaan.	  

	  

Taloudellinen	  ulottuvuus	  

Taloudellinen	  ulottuvuus	  on	  hyvin	  ymmärretty	  vastuullisuuden	  dimensio	  ja	  on	  osana	  jokaisen	  

yrityksen	  toimintaa.	  Taloudellinen	  ulottuvuus	  tarkoittaa	  yleisesti	   taloudellisten	  tavoitteiden	  

asettamista	  ottaen	  huomioon	  ympäristön	  ja	  yhteiskunnan	  suojelun	  tavoitteet.	  Se	  käsittää	  yri-‐

tyksen	  tulot	  ja	  menot,	  rahavirrat,	  liiketoimintaympäristön	  ja	  liiketoiminnan	  monimuotoisuu-‐

den	  tekijät,	  työllisyyden	  sekä	  verot.	  (Slaper	  &	  Hall,	  2011)	  	  
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Ympäristöllinen	  ulottuvuus	  

Ympäristöllinen	  ulottuvuus	  käsittää	  yritysten	  tekemät	  toimet	  ja	  päätökset,	  jotka	  vähentävät	  

yrityksen	  negatiivisia	  ympäristövaikutuksia.	  Ympäristöllinen	  ulottuvuus	  käsittää	   ilman	  ja	  ve-‐

den	   laadun,	  energian	  kulutuksen,	   luonnonvarat,	   saasteet	   sekä	  maankäytön.	   (Slaper	  &	  Hall,	  

2011).	   Ympäristöllinen	  ulottuvuus	  on	   taloudellisen	  ulottuvuuden	   tapaan	  hyvin	   ymmärretty	  

vastuullisuuden	  muoto,	  ja	  se	  on	  taloudellisen	  dimension	  lisäksi	  yleisesti	  mukana	  rakennuste-‐

ollisuuden	  strategiassa	  (Montalban-‐Domingon	  et.	  al.	  2018,	  2).	  

	  	  

	  

	  

Kuva	  2.	  Vastuullisuuden	  kolme	  ulottuvuutta	  (mukaillen	  Elkington,	  1998)	  

 

3.2.	  Sosiaalinen	  vastuullisuus	  
	  

Sosiaalinen	  vastuullisuus	  on	  muita	  vastuullisuuden	  näkökulmia	  vaikeampi	  määrittää,	  sillä	  sille	  

ei	  ole	  muodostunut	  vielä	  yksiselitteistä	   ja	   tarkkaa	  määritelmää.	  Sosiaalisen	  vastuullisuuden	  

termi	  on	  suhteellisen	  tuore,	  ja	  se	  esitettiin	  ensimmäistä	  kertaa	  vasta	  vuonna	  1989,	  jolloin	  pe-‐

rinteisen	  taloudellisen	  näkökulman	  rinnalle	  tuotiin	  kokonaisvaltaisempi	  sosiaaliset	  ongelmat	  

huomioiva	  vastuullisuuden	  näkökulma	  (Poist,	  1989).	  	  

Taloudellinen	  
ulottuvuus

Sosiaalinen
ulottuvuus

Ympäristöllinen	  
ulottuvuus

	  Vastuullisuus	  
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Sosiaalista	  vastuullisuutta	  on	  määritelty	  myöhemmin	  mukaillen	  Poistin	  luomaa	  käsitystä	  koko	  

hankintaketjun	  vaikutuksesta.	  Hanikka,	  Korpela,	  Mähönen	  ja	  Nyman	  (2007)	  luonnehtivat	  so-‐

siaalisen	   vastuullisuuden	   kuvaamaan	   yrityksen	   henkilöstön	   hyvinvointia	   ja	   koulutusta	   sekä	  

laajemmin	   tuoteturvallisuutta,	   kuluttajansuojaa,	  asiakkaiden	  hyvinvointia	   ja	  alihankkijoiden	  

työoloja.	  He	  liittävät	  sosiaaliseen	  vastuullisuuteen	  myös	  yhteistyösuhteet	  muihin	  yrityksiin	  ja	  

muuhun	   ympäröivään	   ympäristöön,	   hyväntekeväisyyden,	  muun	   yleishyödyllisen	   toiminnan	  

sekä	  kestävän	  kulutuksen	  (Hanikka	  et.	  al.,	  2007,	  13).	  	  

	  

Delai	  &	  Takahashi	  (2013,	  212)	  liittävät	  sosiaaliseen	  vastuullisuuteen	  myös	  elämänlaadun	  sekä	  

tasa-‐arvon	  osa-‐alueet.	  Sosiaalinen	  vastuullisuus	  laajentaakin	  vastuullisuuden	  tarkastelun	  ih-‐

misten	  ja	  yhteisöjen	  hyvinvoinnin,	  terveyden,	  tietojen,	  taitojen	  sekä	  kulttuurin	  näkökulmaan.	  

Sosiaalinen	  vastuullisuus	  kattaa	  toimitusketjun	  kokonaisuudessaan	  laajalle	  yhteiskunnallisiin	  

vaikutuksiin	  asti.	  (Tynkkynen	  &	  Berninger,	  2017,	  91)	  	  

	  

3.3.	  Sosiaalinen	  vastuullisuus	  rakennusurakoissa	  
	  
Rakennusteollisuudelle	  on	  ominaista	  urakoitsijoiden	  välinen	  hintakilpailu,	  pitkät	  alihankkija-‐

ketjut,	  muuttuvat	  työympäristöt	  sekä	  vaativat	  työolosuhteet.	  Lukuisat	  tekijät	  voivat	  siten	  vaa-‐

rantaa	  esimerkiksi	  työntekijöiden	  työoloja	  tai	  edesauttaa	  työehtosopimusrikkomuksien	  synty-‐

mistä.	   Sosiaalisen	   vastuullisuuden	   huomioiminen	   hankintayksiköiden	   ja	   rakennusyhtiöiden	  

vastuullisuusstrategioissa	  on	  merkittävä	  keino	  edistää	  kestävää	  kehitystä	  sekä	  sitouttaa	  sidos-‐

ryhmiä	  sosiaalisesti	  vastuulliseen	  toimintaan.	  (Montalban-‐Domingon	  et.	  al.,	  2018,	  2–4)	  

	  

Montalban-‐Domingon	  et.	  al.	  (2018,	  2)	  mukaan	  sosiaalinen	  vastuullisuus	  on	  yksi	  pääelemen-‐

teistä	  rakennusteollisuudessa	  ja	  sen	  huomioiminen	  osana	  rakennusprosessia	  lisäisi	  sidosryh-‐

mien	  välistä	  vuorovaikutusta.	  Montalban-‐Domingo,	  Pellicer,	  Garcia-‐Segura	   ja	  Sanz-‐Benlloch	  

(2021,	  3)	  nostavat	  esille,	  että	  julkisilla	  vastuullisesti	  tuotetuilla	  rakennusurakoilla	  voidaan	  vai-‐

kuttaa	  positiivisesti	  urakoitsijan	  työntekijöihin,	  alihankkijoihin,	  paikallisiin	  asukkaisiin	  sekä	  laa-‐

jemmin	  koko	  yhteiskuntaan.	  Yilmaz	  &	  Bakis	  (2015)	  mukaan	  urakoitsijoiden	  vastuullisuusstra-‐

tegiassa	  tulisi	  huomioida	  kaikki	  kolme	  vastuullisuuden	  ulottuvuutta,	  jotta	  rakennusyhtiöt	  hyö-‐

tyisivät	  ulottuvuuksien	  TBL-‐mallin	  mukaisesta	  positiivisesta	  yhteisvaikutuksesta.	  Montalban-‐
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Domingon	  et.	  al.	  (2018,	  2)	  nostavat	  esille	  urakoitsijoiden	  voivan	  omilla	  vastuullisuustoimillaan	  

vaikuttaa	   sidosryhmiensä	  elämänlaatuun,	   toimiensa	   läpinäkyvyyteen,	   työntekijöiden	  koulu-‐

tukseen	  sekä	  ihmisoikeuksien	  toteutumiseen.	  

	  

Sosiaalisen	  vastuullisuuden	  näkökulma	  rakennusurakoissa	  on	  kuitenkin	  vielä	  uusi	  ja	  lähes	  tut-‐

kimaton	  ulottuvuus,	  sillä	  vastuullisuustutkimus	  pohjautuu	  merkittävin	  osin	  joko	  taloudellisen	  

vastuullisuuden	  tai	  ympäristönäkökulmien	  tarkasteluun.	  Montalban-‐Domingon	  et.	  al.	  (2018,	  

2)	  mukaan	  rakennusurakoinnissa	  vastuullisuustulkinta	  usein	  väärinymmärretään,	  ja	  sosiaali-‐

sen	  vastuullisuuden	  mittariston	  kehittämisen	  sijaan	  keksitään	  ratkaisuja	  ympäristöllisiin	  ja	  ta-‐

loudellisiin	  ongelmiin.	  Myös	  Almahmoud	  &	  Doloi	  (2012,	  152)	  ja	  Farzanehrafat,	  Akbarnezhad	  

&	  Ghouddousi	  (2015,	  7)	  alleviivaavat,	  että	  sosiaalinen	  vastuullisuus	  on	  saanut	  muita	  vastuul-‐

lisuuden	  ulottuvuuksia	  vähemmän	  huomiota.	  Montalban-‐Domingon	  et.	  al.	  (2021,	  1)	  mukaan	  

rakennusurakoissa	  keskitytään	  pääasiassa	  hankinnan	  kustannuksiin,	  aikatauluun	   ja	  kilpailun	  

laatuun,	  vaikka	  urakoitsijat	  kohtaavat	  ongelmia	  vastuullisuuskäytänteiden	  hallinnassa.	  

	  

Sosiaalisen	  vastuullisuuden	  integroiminen	  osaksi	  rakennusurakointia	  on	  koettu	  haastavaksi.	  	  

Sosiaalinen	  vastuullisuus	  on	  muista	  vastuullisuuden	  ulottuvuuksista	  eroten	  subjektiivisempi	  

osa-‐alue,	  jonka	  mitattavuus	  mittareilla	  on	  heikkoa.	  Almahmoudin	  et.	  al.	  (2015,	  154–155)	  mu-‐

kaan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  mittaaminen	  rakennusurakoissa	  on	  haastavaa,	  sillä	  eri	  sidos-‐

ryhmien	  vaatimuksia	  on	  vaikea	  yhdistää	  yksiselitteisesti	  ja	  mitattavasti.	  Myös	  Montalban-‐Do-‐

mingon	  et.	  al.	  (2021,	  8)	  käsittelevät	  mitattavuuden	  haastavuutta.	  Heidän	  mukaansa	  sosiaali-‐

sen	  vastuullisuuden	  mittarit	  ja	  sertifikaatit	  eivät	  anna	  luotettavaa	  ja	  läpinäkyvää	  kuvaa	  sosiaa-‐

lisen	  vastuullisuuden	  oikeasta	  tasosta	  rakennusteollisuudessa	  (Montalban-‐Domingon	  et.	  al.,	  

2021,	  8).	  

	  

Rakennusurakkahankintoja	  leimaa	  myös	  kaavamaisuus.	  Montalban-‐Domingon	  et.	  al.	  (2021,	  8)	  

nostavat	  esille,	  että	  etenkin	  julkisten	  rakennusurakkahankintojen	  hankintaprosesseissa	  käyte-‐

tään	  hyvin	  samankaltaisia	  hankintamenettelytapoja	   ja	  kokonaiskustannusten	  arvioinnin	  kri-‐

teerinä	  pääasiassa	  vain	  halvinta	  hintaa.	  Tutkimustulosten	  mukaan	  julkisissa	  hankinnoissa	  vain	  

harvoin	   painotetaan	   urakoitsijoiden	   sosiaalista	   vastuullisuutta	   hankinnan	   kustannuksien	  

edelle.	  (Montalban-‐Domingon	  et.	  al.,	  2021,	  8)	  
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4.	  Tutkimusmenetelmä	  ja	  tutkimusaineisto	  	  

Tutkimus	  toteutettiin	  kvalitatiivisena	  eli	  laadullisena	  tutkimuksena.	  Kvalitatiiviselle	  tutkimus-‐

menetelmälle	  ei	  ole	  yhtä	  yksiselitteistä	  määritelmää,	  vaan	  tutkijoilla	  on	  hyvinkin	  erilaisia	  nä-‐

kemyksiä	  siitä,	  mitä	  laadullinen	  tutkimus	  on.	  Creswellin	  (1994)	  mukaan	  laadullinen	  tutkimus	  

perustuu	   induktiiviseen,	   yksityisestä	   yleiseen	   etenevään	   prosessiin.	   Pitkärannan	   (2014,	   13)	  

mukaan	  taas	  kvalitatiivisessa	  tutkimuksessa	  noudatetaan	  abduktiivista	  päättelyä,	  eli	  päättely	  

noudattaa	  edestakaista,	  johtoajatuksesta	  lähtevää	  ja	  siihen	  takaisin	  palaavaa	  ajattelua	  (Pitkä-‐

ranta,	  2014,	  13).	  	  Tässä	  tutkimuksessa	  keskitytään	  viimeiseksi	  mainittuun	  abduktiiviseen	  päät-‐

telyyn.	  	  

	  
Tutkimuksen	   empiriaosuudessa	   käytetään	   tutkimusmetodina	   teemahaastattelua.	   Teema-‐

haastattelussa	  haastattelu	  ei	  etene	  valmiiksi	  määriteltyjen	  tarkkojen	  kysymysten	  kautta	  vaan	  

antaa	   tilaa	  keskustelulle	  ennalta	  valittujen	  teemojen	  äärellä.	   (Saaranen-‐Kauppinen	  &	  Puus-‐

niekka,	   2006).	   Teemahaastattelu	   sopii	   hyvin	   asiantuntijahaastatteluun	   siksi,	   että	   se	   ei	   sido	  

haastateltavia	  tiettyihin	  vastauksiin.	  Haastateltavat	  voivat	  siten	  tuoda	  vapaammin	  esille	  omia	  

näkökulmiaan	  valitusta	  teemasta	  (Hirsjärvi	  &	  Hurme,	  2008,	  47).	  Tämä	  valinta	  antaa	  haastelta-‐

ville	   laajemmat	  mahdollisuudet	   kertoa	   sosiaalisen	   vastuullisuuden	  merkityksestä	   hankinta-‐

prosessissa	  sekä	  tehdä	  oivalluksia	  haastattelun	  aikana.	  	  

	  

Teemahaastattelussa	   haastateltiin	   kolmea	   rakennusurakkahankintojen	   hankinta-‐asiantunti-‐

jaa	  kolmesta	  eri	  kaupungista.	  Haastateltavat	  vastasivat	  yhteensä	  kolmeen	  eri	  teemaan	  ja	  19	  

eri	   kysymykseen	   rakennusurakkahankinnoista	   sekä	  niiden	   vastuullisuudesta	   ja	   sosiaalisesta	  

vastuullisuudesta.	  Haastateltavien	  haastattelut	  suoritettiin	  puhelimitse	  tai	  muun	  etäyhteyden	  

välityksellä	  huhtikuun	  2021	  aikana.	  Haastateltavat	  valittiin	  niin,	  että	   tutkimuksessa	  otettiin	  

huomioon	   erikokoisten	   kaupunkien	   hankinta-‐asiantuntijoiden	   näkökulmia	   julkisiin	   raken-‐

nusurakkahankintoihin.	  	  	  

 
Haastattelututkimukseen	  tavoitettiin	  hankinta-‐asiantuntijoita	  eri	  kokoisista	  kaupungeista	  Itä-‐

Suomen	  alueelta.	   Kaupunkien	   koko	   vaihteli	   pienestä	   keskisuureen	   kaupunkiin.	   Kaupunkien	  

koko	  vaihteli	  noin	  40	  000	  asukkaan	  kaupungista	  noin	  100	  000	  asukkaan	  kaupunkiin.	  Haasta-‐

teltavia	  käsitellään	  anonyymisti,	  minkä	  vuoksi	  haastateltavat	  esiintyvät	  jatkossa	  seuraavilla	  ni-‐



 24 

millä:	  haastateltava	  1,	  haastateltava	  2	  ja	  haastateltava	  3.	  Tutkimukseen	  osallistuneista	  suu-‐

rimmasta	  kaupungista	  oli	  haastateltava	  1.	  Seuraavaksi	  suurimmasta	  kaupungista	  oli	  haasta-‐

teltava	  3	  ja	  pienimmästä	  haastateltava	  2.	  	  

	  

Haastattelututkimukseen	  osallistuneiden	  haastateltavien	  virkanimike	  ja	  toimenkuva	  vaihteli-‐

vat.	  Haastateltavan	  1	  virkanimike	  oli	  rakennuttaja.	  Rakennuttajan	  toimenkuvaan	  kuuluivat	  ra-‐

kennusurakkahankkeiden	  kilpailuttaminen	  ja	  läpivienti.	  Haastateltavan	  2	  virkanimike	  oli	  han-‐

kinta-‐asiantuntija.	  Hankinta-‐asiantuntijan	  toimenkuva	  oli	  haastateltavista	  monipuolisin,	  sillä	  

rakennusurakkahankintojen	  kilpailuttamisen	  lisäksi	  haastateltava	  toimi	  yhteyshenkilönä	  han-‐

kintayhdistyksille	  sekä	  teki	  hankinnan	  ohessa	  vaalijärjestelyjä.	  Haastateltavan	  3	  virkanimike	  

oli	  rakennuttajapäällikkö.	  Rakennuttajapäällikön	  toimenkuvaan	  kuului	  rakennuttajatiimin	  joh-‐

taminen	  sekä	  talonrakennusinvestointien	  tekeminen.	  Jokainen	  haastateltavista	  teki	  töitä	  sel-‐

keästi	   rakennushankintojen	   parissa	   ja	   työkokemusta	   oli	   kertynyt	   jokaisen	   haastateltavan	  

osalta	  yli	  10	  vuotta.	  
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5.	  Empiiriset	  löydökset	  

Tässä	  pääluvussa	  käsitellään	  tutkielman	  empiria-‐osuus.	  Pääluvussa	  käsitellään	  haastattelutut-‐

kimus	  haastatteluteemojen	  mukaisessa	  järjestyksessä.	  Pääluvun	  jälkeen	  siirrytään	  haastatte-‐

lututkimuksen	   tuloksiin,	   muodostetaan	   yhteenveto	   tutkimuksessa	   ilmenneistä	   löydöksistä	  

sekä	  esitellään	  tutkielman	  johtopäätökset.	  Tutkielman	  viimeisessä	  pääluvussa	  arvioidaan	  tut-‐

kimuksen	  luotettavuutta	  sekä	  esitetään	  mahdolliset	  jatkotutkimuskysymykset.	  

	  

5.1.	  Haastattelututkimus	  	  
	  

Haastattelututkimus	  jaettiin	  yleisiin	  kysymyksiin	  sekä	  kolmeen	  pääteemaan.	  Yleiset	  kysymyk-‐

set	  käsittelivät	  haastateltavan	  virkanimikettä	  ja	  tehtävänkuvaa.	  Ensimmäinen	  pääteema	  koski	  

julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessia	  ja	  sen	  sisältöä.	  Toinen	  pääteema	  selvitti	  julkis-‐

ten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessin	  vastuullisuutta	  ja	  viimeinen	  eli	  kolmas	  teema	  han-‐

kintaprosessin	  sosiaalista	  vastuullisuutta.	  Haastattelututkimuksen	  vastausten	  käsittely	  aloite-‐

taan	  ensimmäisestä	  teemasta	  edeten	  kronologisesti	  seuraavaan	  käsiteltyyn	  teemaan.	  

	  

5.1.1.	  Julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessi	  
	  

Haastattelututkimuksessa	  selvitettiin	  ensimmäisenä	  hankintayksiköiden	  tavallisimmin	  käyttä-‐

miä	  hankintamenettelytapoja	  rakennusurakkahankinnoissa.	  Tutkimuksessa	  nousi	  esille	  kolme	  

eri	  hankintamenettelytapaa,	  jotka	  olivat	  avoin	  menettely,	  rajoitettu	  menettely	  sekä	  kilpailul-‐

linen	   neuvottelumenettely.	   Avoin	  menettely	   oli	   haastateltavien	  mukaan	   yleisimmin	   raken-‐

nusurakkahankinoissa	  käytetty	  hankintamenettelytapa.	  Haastateltavien	  1	  ja	  3	  mukaan	  avoin	  

menettely	   valittiin	   hankintamenettelytavaksi	   sen	   yksinkertaisuuden	   ja	   helppouden	   vuoksi.	  

Haastateltavan	  2	  mukaan	  avoimen	  menettelyn	  käyttö	  perustui	  yksinkertaisuuden	  lisäksi	  kau-‐

pungin	  vakiintuneeseen	  käytäntöön	  ja	  tavanomaiseen	  hankintamenettelytapaan	  peruslaatui-‐

sissa	  rakennusurakoissa.	  Haastateltava	  3	  nosti	  lisäksi	  esille,	  että	  hankintalain	  periaatteet,	  ku-‐

ten	   avoimuus,	   tasapuolisuus	   ja	   syrjimättömyys,	   toteutuvat	   parhaiten	   avoimen	  menettelyn	  

kautta	  mahdollistaen	  kaikille	  tasapuoliset	  mahdollisuudet	  osallistua	  tarjouskilpailuun.	  	  
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Rajoitettua	  menettelyä	  käytettiin	  haastateltavien	  mukaan	  pääasiassa	  vain	  pienhankinnoissa	  

ja	   vain	   harvoin	   kansallisen	   kynnysarvon	   tai	   EU-‐kynnysarvon	   ylittävissä	   hankinnoissa.	   Kaikki	  

kolme	   haastateltavaa	   kokivat	   rajoitetun	  menettelyn	   olevan	   avointa	  menettelyä	   raskaampi	  

menettelytapa	  suurikokoisemmissa	  rakennusurakoissa.	  Haastateltava	  1	  koki	  lisäksi,	  ettei	  ra-‐

joitetulla	   menettelyllä	   aikaansaada	   ylimääräisiä	   etuja	   verrattuna	   avoimeen	   menettelyyn,	  

minkä	  vuoksi	  rajoitetun	  menettelyn	  käyttöä	  ei	  nähty	  tarpeelliseksi	  muissa	  kuin	  pienhankin-‐

noissa.	  Haastateltavan	  2	  mukaan	  rajoitettu	  menettely	  aiheuttaa	  ongelmia	  menetelmän	  perus-‐

teluvaiheessa,	  minkä	  vuoksi	  suurempiin	  rakennusurakoihin	  rajoitettua	  menettelyä	  ei	  mielel-‐

lään	  sovellettu.	  Kilpailullisen	  neuvottelumenettelyn	  koettiin	  toimivan	  parhaiten	  erityislaatui-‐

sissa	   rakennusurakoissa,	   jotka	   vaativat	   enemmän	   tiedustelua	   mahdollisilta	   urakoitsijoilta.	  

Haastateltavan	  2	  mukaan	  neuvottelumenettelyä	  oli	   käytetty	   lähiaikoina	   suurissa	   rakennus-‐

hankkeissa,	  koska	  urakan	  yksityiskohdista	  oli	  haluttu	  tiedustella	  mahdollisten	  urakoitsijoiden	  

kanssa.	  	  

	  

Haastattelututkimuksessa	  selvitettiin	  seuraavaksi,	  miten	  hankintayksikkö	  määrittelee	  kritee-‐

rit,	  joiden	  perusteella	  se	  valitsee	  sopivat	  tarjoajat	  ja	  lopulta	  urakoitsijan.	  Tavoitteena	  oli	  tutkia,	  

korostuuko	  hankintaprosessissa	  jokin	  selkeä	  tapa	  tai	  kriteeri	  valita	  hankintayksikön	  tarpeisiin	  

sopiva	  urakoitsija.	  Kriteereistä	  nousi	  jokaisen	  haastateltavan	  kohdalla	  selvimmin	  esille	  hinta.	  

Haastateltavat	  kokivat,	  että	  halvin	  hinta	  on	  merkittävin	  urakoitsijan	  valintaan	  vaikuttava	  yk-‐

sittäinen	  tekijä	  ja	  laatukriteereillä	  on	  vain	  vähimmäisehtojen	  mukainen	  vaikutus.	  Haastatte-‐

lussa	  vähimmäisehdoilla	  tarkoitettiin	  tarjoajien	  soveltuvuusehtoja,	  kuten	  teknistä	  osaamista,	  

alan	  koulutusta,	  kalustoa,	  alan	  kokemusta	  sekä	  pakollisia	  poissulkuperusteita	  kuten	  talousri-‐

kostuomiota.	  Hinnan	  merkitystä	   perusteltiin	   kaupungin	   tiukalla	   budjetilla	   (haastateltava	   3)	  

sekä	  urakoitsijoiden	  välisillä	  minimaalisilla	  laatueroilla	  (haasteltava	  1).	  Haastateltava	  1	  nosti	  

esille,	  että	  hankintailmoitukseen	  vastaavat	  urakoitsijat	  ovat	  tyypillisesti	  kyseiselle	  hankintayk-‐

sikölle	   entuudestaan	   tuttuja	   lähialueella	   toimivia	   rakennusliikeitä,	   jotka	   he	   tuntevat	  myös	  

henkilöstön	  tasolla.	  Entuudestaan	  tuttujen	  urakoitsijoiden	  vuoksi	  laatueroja	  ei	  uskottu	  juuri	  

olevan.	   Tämän	   vuoksi	   kyseisessä	   hankintayksikössä	   katsottiin,	   että	   pelkän	   hintavertailun	  

käyttö	  on	  perusteltua.	  	  
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Samankaltaiseen	  lopputulokseen	  päätyivät	  myös	  haastateltavat	  2	  ja	  3,	  jotka	  kertoivat	  tavalli-‐

simpien	  tarjoajien	  olevan	  lähialueella	  toimivia	  entuudestaan	  tuttuja	  rakennusliikkeitä.	  Haas-‐

tateltava	  3	  koki	  myös,	  että	  rakennusliittojen	  aktiivinen	  olemassaolo	  ja	  toiminta	  urakoitsijoiden	  

keskuudessa	  on	  vaikuttanut	  positiivisesti	  rakennusliikkeiden	  tietoisuuteen	  esimerkiksi	  laintul-‐

kinnasta,	  minkä	  vuoksi	  urakoitsijat	  ovat	  hyvin	  tietoisia	  heidän	  velvoitteistaan.	  Tämä	  yhdenmu-‐

kaisti	  haasteltavan	  3	  mielestä	  urakoitsijoita	  myös	  laatupreferensseiltään.	  	  

	  

Tutkimuksessa	  selvisi,	  ettei	  elinkaarikustannuksia	  käytetty	  kokonaistaloudellisen	  edullisuuden	  

perusteena	  kuin	  vain	  harvoissa	  tapauksissa.	  Haastateltavat	  1,	  2	  ja	  3	  nostivat	  kuitenkin	  esille	  

suurikokoisia	  rakennushankkeita,	   jotka	  pohjautuivat	  elinkaarikustannuksien	  arviointiin.	  Tyy-‐

pillisesti	   tämänkaltaiset	   hankkeet	   olivat	   esimerkiksi	   koulutuslaitosurakoita,	   jotka	   saatettiin	  

tehdä	  yhteistyössä	  toisen	  kaupungin	  tai	  kunnan	  kanssa.	  Haastateltava	  2	  pohti	  elinkaarihank-‐

keiden	  olevan	  nykyaikainen	  versio	  perinteisestä	  rakennusurakasta	  ja	  ottavan	  paremmin	  huo-‐

mioon	  myös	  ympäristölliset	  näkökohdat.	  

	  

Hinta-‐laatusuhdetta	   käytetään	   kokonaistaloudellisen	   edullisuuden	   perusteena	   haastatelta-‐

vien	  mukaan	  enää	  harvoin.	  Haastateltavan	  1	  ja	  3	  mukaan	  hinta-‐laatuperusteinen	  arviointi	  on	  

tyypillistä	  enää	  kokonaisvastuurakentamisessa	  eli	  KVR-‐urakoissa,	  joissa	  urakoitsija	  vastaa	  jo-‐

kaisesta	  rakennusurakan	  vaiheesta	  suunnittelusta	  alkaen.	  Laadun	  painotus	  ei	  kuitenkaan	  kos-‐

kaan	  laskenut	  alle	  puoleen,	  vaan	  tyypillinen	  hinta-‐laatupisteytys	  oli	  60–40	  tai	  70–30.	  Haasta-‐

teltavan	  1	  mukaan	  laatua	  voidaan	  kuitenkin	  korostaa	  käänteisessä	  kilpailutuksessa	  sekä	  ura-‐

koissa,	  joiden	  hinta	  on	  vakiintunut	  markkinoilla	  ja	  laatua	  voidaan	  siksi	  painottaa.	  	  

	  

Haasteltavan	  2	  mukaan	  hinta-‐laatusuhteen	  käyttäminen	  on	  ongelmallista,	  sillä	   laatuominai-‐

suuksille	  on	  haastavaa	  arvioida	  sopivaa	  pisteytystä.	  Haasteltava	  2	  nostaa	  esille,	  että	  laatukri-‐

teerit	  tulisi	  lisäksi	  perustella	  hankintailmoituksessa	  hyvin	  perusteellisesti,	  mikä	  vaatisi	  hankin-‐

tayksiköltä	   lisää	  ammattitaitoa	   ja	  aikaa,	   jotta	  kriteerit	  olisivat	   lainmukaisia.	  Haastateltava	  3	  

taas	  perustelee	  hinta-‐laatuperusteiden	  vähäistä	  käyttöä	  hankintayksikön	  vahvalla	  osaamisella	  

ja	  selkeällä	  näkemyksellä,	  minkä	  myötä	  urakoitsijan	  soveltuvuusperusteiden	  vähimmäisvaati-‐

muksien	  toteutuminen	  koetaan	  riittäväksi	  laatuperusteeksi.	  Haastateltava	  3	  nostaakin	  esille,	  

että	  heidän	  tyypillisessä	  hankintailmoituksessa	  hankintaa	  kuvaavien	  liitesivujen	  määrä	  on	  noin	  
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90	  sivua,	  mikä	  on	  hänen	  mukaansa	  selvästi	  suurempi	  määrä	  kuin	  muilla	  alueen	  hankintayksi-‐

köillä.	  

	  

Haastattelututkimuksen	  mukaan	  hankintaprosessin	   läpiviemiseksi	   koettiin	  olevan	   riittävästi	  

aikaa.	  Haastateltavat	  1,	  2	  ja	  3	  korostivat	  vastauksissaan	  ennakoinnin	  sekä	  kaupunkien	  hankin-‐

takalentereiden	  merkitystä.	  Tavallisesti	  suuret	  rakennushankkeet	  tiedettiin	   jo	  hyvissä	  ajoin,	  

niiden	  valmistelua	  ennakoitiin	  jo	  edeltävänä	  vuonna	  ja	  ne	  otettiin	  huomioon	  kuntatalouden	  

talousarviossa,	  joka	  julkaistaan	  joka	  vuoden	  lopussa	  (haastateltava	  3).	  Haastateltava	  2	  nostaa	  

myös	  esille	  kaupungin	  urakkaohjelman,	  jonka	  avulla	  voidaan	  informoida	  urakoitsijoita	  ja	  ali-‐

hankkijoita	  hankintojen	  aikataulusta	  sekä	  niiden	  alustavista	  vaatimuksista.	  Haastateltavan	  1	  

mukaan	  noin	  80	  prosenttia	  rakennusurakkahankkeista	  etenee	  kaavamaisesti	  ja	  ovat	  sidottuja	  

vuodenaikaan,	  mikä	  helpottaa	  rakennushankintojen	  suunnittelua.	  

	  

5.1.2.	  Julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessin	  vastuullisuus	  

	  

Haastateltavat	  tunnistivat	  tekemissään	  rakennusurakkahankinnoissa	  helpoiten	  taloudellisen	  

vastuullisuuden	  merkityksen.	  Haasteltavan	  1	  mukaan	  oli	  riittävää,	  että	  urakoitsija	  on	  toiminut	  

tilaajavastuulaissa	  määriteltyjen	  yhteiskuntavelvoitteiden	  mukaisesti	  esimerkiksi	  maksamalla	  

verot	  ja	  työntekijöiden	  vakuutukset.	  Myös	  haastateltava	  3	  korosti	  tilaajavastuulain	  edellytys-‐

ten	  merkitystä.	  Haastateltava	  3	  kuitenkin	  mainitsi	  lisäksi,	  että	  myös	  sosiaalinen	  vastuullisuus	  

huomioidaan	  hankintalainsäädännön	  edellyttämin	  tavoin.	  Haastateltavan	  3	  mielestä	  vastuul-‐

lisuuden	  osa-‐alueet	  toteutuvat	  vähimmäisehtoina	  jokaisessa	  hankinnassa.	  	  

	  

Kokemus	  vastuullisuuden	  huomioimisen	  haastavuudesta	  osana	  hankintaprosessia	  vaihteli	  hie-‐

man	  haastateltavien	  kesken.	  Haastateltavan	  2	  mielestä	  ympäristöllisen	  ja	  sosiaalisen	  vastuul-‐

lisuuden	   näkökulman	   painottaminen	   tuntuisi	   teorian	   tasolla	   helpolta,	   mutta	   käytännössä	  

haastavalta,	  mikäli	  tulisi	  poiketa	  tavanomaisesta	  hankintailmoituksesta.	  Haastateltava	  2	  pohti	  

laatuvaatimuksien	  pisteytyksen	  haasteellisuutta	  ja	  hankintalainsäädännön	  perusteiden	  nou-‐

dattamisen	  tärkeyttä.	  Koettiin,	  että	  vakiintuneiden	  ehtojen	  käyttö,	  kuten	  energiatehokkuus-‐

näkökulma,	  oli	  helppoa,	  mutta	  uusien	  ehtojen	  sisällyttäminen	  hankintaprosessiin	  tuntuisi	  työ-‐

läälle.	   Haastateltava	   2	   nosti	   esille	   myös	   markkinaoikeuteen	   haastamisen	   mahdollisuuden,	  

jonka	  vuoksi	  koettiin,	  että	  tavanomaisissa	  ehdoissa	  pysyminen	  on	  turvallisempaa.	  	  
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”Jos	  muodostetaan	  uusi	  laatuvaatimus	  hankintailmoitukseen,	  tulis	  pohtia	  onko	  vaatimus	  syr-‐

jivä	  esimerkiksi	  pk-‐yrityksiä	  kohtaan.	  –	   Jos	  tehdään	  eri	   tavalla,	   tarvittais	  ehkä	  malleja	  siitä,	  

miten	  muut	  on	  tehneet	  ja	  lain	  ymmärtäneet”	  (Haastateltava	  2)	  

	  

Haastateltava	  1	  korosti	  myös,	  että	  vastuullisuuden	  huomioiminen	  on	  helppoa	  normaalitilan-‐

teissa,	  ja	  pääsääntönä	  on,	  että	  tarjoaja	  täyttää	  tilaajavastuulain	  mukaiset	  vähimmäisvelvoit-‐

teet.	  Haastateltavan	  3	  mukaan	  vastuullisuutta	  ei	  tarvitse	  erikseen	  painottaa,	  sillä	  vastuullisuu-‐

den	  huomioiminen	  tulee	  aina	  hankintaprosessin	  osaksi	  välttämättömyytenä.	  Haastateltavan	  

1	   tavoin	  vastuullisuus	  näkyy	  haastateltavan	  3	  hankintayksikössä	  myös	  vähimmäisvaatimuk-‐

sena,	  mutta	  haastateltava	  3	  haluaa	  lisäksi	  painottaa,	  ettei	  vastuullisuuden	  ehtojen	  toteutta-‐

minen	  kuitenkaan	  tuo	  urakoitsijalle	  parempaa	  asemaa	  muihin	  tarjoajiin	  verrattuna	  tai	  ylimää-‐

räistä	  lisäetua	  tarjouskilpailussa.	  	  

	  

5.1.3.	  Urakoitsijan	  sosiaalinen	  vastuullisuus	  urakoitsijavalinnassa	  

	  
Sosiaalinen	   vastuullisuus	   -‐käsitteen	  määrittely	   koettiin	   haasteelliseksi.	   Kaikki	   haastatteluun	  

osallistuneet	  pyysivät	  haastattelijalta	  neuvoja	  käsitteen	  määrittelyn	   tueksi.	  Haastateltava	  3	  

koki	  käsitteen	  hyvin	  laaja-‐alaiseksi	  ja	  siten	  haastavaksi	  määritellä.	  Haastateltava	  3	  nosti	  kui-‐

tenkin	  myöhemmin	  keskustelussa	  esille	  palkkatasa-‐arvon,	  tasa-‐arvoisen	  kohtelun	  sekä	  raken-‐

nusalalla	   työskentelevien	   työntekijöiden	   samankaltaisen	   aseman	   rakennusyhtiöstä	   riippu-‐

matta.	  Haastateltava	  3	  korosti	  tilaajavastuulain	  velvoitteiden	  merkitystä	  ja	  työehtosopimuk-‐

sen	  noudattamista.	  Haastateltava	  2	  määritteli	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  myös	  tilaajavastuu-‐

lain	  edellytysten	  kautta,	  mutta	  myös	  pitkäaikaistyöttömien	  työllistäminen	  tukemisena.	  Haas-‐

tateltava	  1	  taas	  nosti	  esille	  työmaiden	  työolot	  ja	  työturvallisuuden.	  	  

	  
Urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  tärkeys	  tunnistettiin	  jokaisen	  haastateltavan	  hankin-‐

tayksikössä.	  Haastateltava	  1	  nosti	  esille,	  että	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  huomioimalla	  kaikki	  

hyötyvät.	  Myös	  haastateltavan	  2	  hankintayksikkö	  on	  huomannut	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  

tärkeyden	  etenkin	  tilaajavastuulain	  kautta.	  Haastateltavan	  3	  hankintayksikkö	  painotti	  sosiaa-‐

lisen	  vastuullisuuden	  näkyvän	  vähimmäisehtojen	  toteutumisen	  tasolla,	  muttei	  juurikaan	  ko-‐

kenut,	  että	  näkökulmaa	  tulisi	  painottaa	  nykyistä	  enempää.	  	  
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Urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioiminen	  hankintaprosessissa	  näkyi	  haastatelta-‐

vien	  hankintayksiköissä	  tilaajavastuulain	  sekä	  hankintalain	  noudattamisena	  hankintaprosessin	  

alkuvaiheissa.	  Kaikki	  kolme	  haastateltavaa	  kokivat,	  että	  urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuu-‐

den	   toteutumiseen	   voitiin	   parhaiten	   vaikuttaa	   hankintailmoituksen	  määrittelyvaiheessa	   tai	  

tarjousten	  tarkasteluvaiheessa	  vähimmäisvaatimusten	  toteutumisen	  kautta.	  Haastateltava	  1	  

ja	  3	  mainitsivat	  lisäksi,	  että	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  tekijöiden	  toteutumista	  voitaisiin	  myös	  

valvoa	  hankintasopimuksen	  aikana.	  Valvontatehtävän	  nähtiin	  kuitenkin	  kuuluvan	  enemmän	  

rakennusurakoita	   valvovien	   viranomaisten	   ja	   rakennusliikkeiden	   johdon	   tehtäväpiiriin	   kuin	  

hankintayksikön	  omaksi	  vastuualueeksi.	  

	  

Haastateltavat	  toivat	  myös	  esiin	  aliurakoitsijoiden	  sekä	  ulkomaalaisten	  työntekijöiden	  määrän	  

rakennushankkeissa.	  Tavallisesti	  rakennusurakoissa	  käytetään	  paljon	  alihankkijoita	  ja	  suurim-‐

mat	   sosiaalisen	   vastuullisuuden	  ongelmat	  näkyvät	   alihankintaketjun	   loppupäässä	  ulkomaa-‐

laisten	  vierastyöntekijöiden	  työehtosopimusrikkomuksina.	  Haastateltavat	  1,	  2	  ja	  3	  toivat	  esille	  

tarjoavien	  urakoitsijoiden	  sekä	  heidän	  aliurakoitsijoiden	  olevan	  entuudestaan	  tuttuja.	  Haasta-‐

teltavan	  1	  mukaan	  ulkomaalaisia	   työntekijöitä	  ei	   juurikaan	  ole,	   ja	  kaikki	   rakennusliikkeiden	  

työntekijät	  tunnetaan	  jopa	  henkilötasolla.	  Haastateltavien	  1	  ja	  3	  hankintayksikössä	  käytetään	  

lisäksi	  ketjutuskieltoja,	  jotta	  aliurakoitsijaketjut	  pysyisivät	  maltillisina.	  Haasteltavan	  2	  hankin-‐

tayksikössä	  ei	  käytetä	  ketjutuskieltoa,	  sillä	  se	  oli	  heille	  uusi	  asia	  ja	  sen	  jatkokäytöstä	  ei	  ole	  vielä	  

annettu	  ohjeistuksia.	  Haastateltavat	  1,	  2	  ja	  3	  ovat	  kuitenkin	  yksimielisiä	  siitä,	  että	  suurimmat	  

ongelmat	  alihankintaketjuissa	  ovat	  Etelä-‐Suomessa,	  missä	   tarjouskilpailuun	  osallistuu	  myös	  

entuudestaan	  tuntemattomia	  kansainvälisiä	  toimijoita,	  jotka	  käyttävät	  ulkomaalaisia	  työnte-‐

kijöitä.	  	  	  

	  

Vaikka	  haastateltavat	  tiedostavat	  hankintalainsäädännön	  suuren	  vaikutuksen	  julkisiin	  hankin-‐

toihin,	  ei	   säännösten	  noudattamista	  pidetty	  kuitenkaan	  negatiivisena	   tai	  hankintaprosessia	  

hankaloittavana	   asiana.	   Haastateltavat	   kokivat	   lainsäädännön	   toimivan	   ohjenuorana	   koko	  

hankintaprosessin	   ajan	   ja	   lisäävän	   sosiaalisen	   vastuullisuuden	   huomioiminen	   edellytyksiä.	  

Haastateltava	  3	  koki,	  että	  hankintalaki	  ja	  tilaajavastuulaki	  tekivät	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  
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huomioimisesta	  jopa	  itsestäänselvyyden	  ja	  säännöksien	  tukevan	  loogisesti	  toisiaan.	  Hankinta-‐

lainsäädäntö	  nähtiinkin	  pääosin	  selkeänä,	  vaikkakin	  haastateltava	  2	  koki	  lainsäädännön	  oike-‐

anlaisen	  tulkinnan	  ja	  käytännön	  muotoutumisen	  välillä	  hieman	  aikaa	  vievänä.	  	  
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6.	  Yhteenveto	  ja	  johtopäätökset	  

Tämän	  kandidaatintutkielman	  tavoitteena	  oli	   tutkia,	  mikä	  merkitys	  urakoitsijan	  sosiaalisella	  

vastuullisuudella	  on	  osana	  hankintaprosessia	  ja	  lopullista	  urakoitsijavalintaa.	  Tavoitteena	  oli	  

selvittää	  missä	  vaiheissa	   ja	  millä	  tavoin	  hankintaprosessia	  urakoitsijan	  sosiaalinen	  vastuulli-‐

suus	  on	  mahdollista	  huomioida.	  Tutkielmassa	  avattiin	  julkisten	  hankintojen	  sääntelyä	  ja	  mää-‐

riteltiin	  julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessin	  tärkeimmät	  vaiheet.	  Sosiaalinen	  vas-‐

tuullisuus	  esiteltiin	  aluksi	  Elkingtonin	  (1998)	  kolmen	  vastuullisuuden	  määritelmän	  avulla	  ja	  lo-‐

puksi	  laajentaen	  sitä	  rakennusurakkahankintojen	  käytänteisiin.	  Tutkielman	  teoria	  yhdistettiin	  

lopulta	  empiriaan	  teemahaastattelujen	  avulla,	  minkä	  kautta	  löydettiin	  hankintayksiköille	  yh-‐

teisiä	  toimintatapoja	  urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  arvioimisen	  liittämiseksi	  osaksi	  

hankintaprosessia.	  

	  

6.1.	  Tutkimuksen	  tulokset	  
	  
Tutkielman	  päätutkimuskysymys	  oli:	   ”Miten	  urakoitsijan	   sosiaalinen	   vastuullisuus	   huomioi-‐

daan	   julkisten	   rakennusurakoiden	   urakoitsijavalinnassa?”.	  Vaikka	   haastattelututkimuksessa	  

sosiaalista	  vastuullisuutta	  ei	   käsitteen	   tasolla	   tunnistettu,	  olivat	   sosiaalisen	  vastuullisuuden	  

huomioimisen	  käytänteet	  kuitenkin	  osana	  julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessia.	  So-‐

siaalista	   vastuullisuutta	  huomioitiin	   rakennusurakkahankinnoissa	  usein	   tilaajavastuulain	   vä-‐

himmäisvaatimuksina,	   mutta	   sitä	   ei	   suoranaisesti	   mielletty	   tehtävän	   sosiaalista	   vastuulli-‐

suutta	  edistävänä	  toimena	  vaan	  lainnoudattamistarkoituksessa.	  

	  

Päätutkimuskysymyksen	  lisäksi	  tutkielmassa	  etsittiin	  vastausta	  kahteen	  alatutkimuskysymyk-‐

seen.	  Alatutkimuskysymykset	  olivat:	  ”Millaisia	  keinoja	  urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  

huomioimiseksi	  on	  julkisissa	  hankinnoissa?”	  sekä	  ”Missä	  hankintaprosessin	  vaiheissa	  urakoit-‐

sijan	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  on	  mahdollista	  huomioida?”.	  Kuten	  jo	  aiemmin	  mainittiin,	  han-‐

kintayksiköiden	  urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimisen	  keinot	  pohjautuivat	  lä-‐

hes	  kokonaan	  tilaajavastuulakiin	  tai	  hankintalakiin.	  Hankintalainsäädäntö	  koettiin	  sosiaalisen	  

vastuullisuuden	  huomioimista	  edistävänä	  tekijänä.	  Haastatellut	  eri	  hankintayksiköiden	  edus-‐

tajat	  pitivät	   tärkeänä,	  että	   tarjoajat	   täyttivät	   rakennusalan	   työehtosopimuksen	  vähimmäis-‐
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vaatimukset	  sekä	  maksoivat	  työnantajien	  lakisääteiset	  maksut.	  Tarjoajat	  jätettiin	  lain	  edellyt-‐

tämällä	  tavalla	  suoraan	  tarjouskilpailun	  ulkopuolelle,	  mikäli	  vähimmäisvaatimukset	  eivät	  täyt-‐

tyneet.	  	  

	  

Hankintayksiköt	   korostivat	   vähimmäisvaatimusten	   täyttymistä.	   Hankintayksiköt	   eivät	   koke-‐

neet,	  että	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  merkityksen	  korostaminen	  olisi	  tuonut	  hankintaproses-‐

siin	  lisäarvoa	  tai	  parantanut	  kilpailutuksen	  tulosta.	  Sen	  sijaan	  hankintaprosessissa	  urakoitsija-‐

valintaa	  eniten	  määrittävänä	  tekijänä	  pidettiin	  halvinta	  hintaa.	  Halvinta	  hintaa	  pidettiin	  help-‐

pona	  ja	  yksinkertaisena	  kokonaistaloudellisen	  edullisuuden	  perusteena	  sekä	  valintakriteerinä.	  

Urakoitsijoiden	   laatu	  sen	  sijaan	  koettiin	  haastavaksi	  määritellä	   tarjoajien	  pisteytystä	  varten	  

niin,	  että	  hankintalain	  perusperiaatteet	  otettaisiin	  huomioon.	  Laatukriteereitä	  ei	  hinta-‐laatu-‐

suhdetta	  arvioitaessa	  korostettu,	  ellei	  rakennusurakan	  tärkein	  tekijä	  eli	  hinta	  ollut	  vakiintunut.	  

Rakennusliikkeiden	  koettiin	  myös	  ottaneen	  hankintalainsäädännön	  muutokset	   ja	   rakennus-‐

alalla	  tapahtuneet	  kohut	  huomioon	  toiminnassaan	  aktiivisten	  rakennusliittojen	  saattamana,	  

minkä	  vuoksi	  tarjoajien	  koettiin	  vastaavan	  myös	  laatukriteereiltään	  toisiaan	  eikä	  suuria	  työeh-‐

tosopimusloukkauksia	  siten	  pelätty.	  

	  

Tutkimuksessa	  selvisi,	  että	  suurimpien	  sosiaaliseen	  vastuullisuuteen	  liittyvien	  ongelmien	  kat-‐

sottiin	  tapahtuvan	  suurimmaksi	  osaksi	  Etelä-‐Suomen	  hankintayksiköiden	  rakennusurakkahan-‐

kinnoissa.	   Itä-‐Suomen	  alueella	  hankintayksiköt	  kokivat	  tuntevansa	  urakoitsijat	   jo	  entuudes-‐

taan,	  sillä	   tarjouskilpailuihin	  osallistuivat	  pääasiassa	  samat	  tutut	   toimijat.	  Myös	  alihankkijat	  

tunnettiin	  henkilötasolla,	  ja	  ketjutuskieltoja	  oli	  asetettu	  tai	  alihankintaketjujen	  pituuteen	  oli	  

kiinnitetty	  huomiota.	  Etelä-‐Suomen	  hankintayksiköiden	  rakennushankintojen	  tarjoajien	  kes-‐

ken	  uskottiin	  olevan	  enemmän	  vaihtelua	  kansainvälisten	  toimijoiden	  myötä	  ja	  siten	  koko	  han-‐

kintaketjun	  valvonta	  nähtiin	  haasteellisemmaksi	  kuin	  Itä-‐Suomessa.	  

	  

6.2.	  Johtopäätökset	  
 
Tutkimus	  vastasi	  kaikkiin	  tutkielman	  tutkimuskysymyksiin,	  ja	  toisaalta	  korosti	  julkisten	  hankin-‐

tojen	  lainsäädännön	  merkitystä	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimisen	  keinona.	  Tutkimuk-‐

sen	  löydökset	  olivat	  myös	  linjassa	  aiempien	  aiheesta	  tehtyjen	  tutkimusten	  kanssa,	  mikä	  vah-‐

vistaa	  tutkimustulosten	  luotettavuutta.	  
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Sosiaalisen	  vastuullisuuden	  ulottuvuus	  osana	  julkisten	  hankintojen	  hankintaprosessia	  on	  vielä	  

uusi	  näkökulma.	  Rakennusurakkahankinnoissa	  taloudelliset	  sekä	  ympäristölliset	  näkökulmat	  

nähdään	  usein	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  tärkeämpänä	  osana	  hankintaprosessissa.	  Vaikka	  jul-‐

kinen	  hankinta	  on	  lainsäädännöllisesti	  hyvin	  säänneltyä,	  lainsäädäntö	  ei	  ota	  tyhjentävästi	  kan-‐

taa	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimiseksi	  kuin	  vähimmäisvaatimuksin	  ja	  tilaajavastuu-‐

lain	   edellytyksin.	   Tutkimustulosten	   mukaan	   sosiaalinen	   vastuullisuus	   onkin	   haastateltujen	  

hankintayksiköiden	  hankintaprosesseissa	  mukana	  vain	  vähimmäisvaatimuksena	  ja	  sen	  merki-‐

tystä	  ei	  nähty	  tarpeelliseksi	  korostaa	  missään	  hankintaprosessin	  vaiheessa.	  Tämä	  vastaa	  hyvin	  

aiemmin	  tehtyjen	  tutkimusten	  tuloksia,	  sillä	  esimerkiksi	  Montalban-‐Domingon	  et.	  al.	  (2018,	  2)	  

mukaan	   sosiaalinen	   vastuullisuuden	  huomioiminen	  on	  usein	   taka-‐alalla	   rakennusurakoiden	  

hankintastrategiaa	  laadittaessa.	  Rakennusurakoissa	  huomio	  keskittyy	  pääasiassa	  kustannuk-‐

siin,	  aikataulutukseen	  sekä	  vähimmäisvaatimusten	  toteutumiseen,	  mikä	  ilmeni	  myös	  tehdyn	  

tutkimuksen	  tuloksista.	  

	  

Sosiaalisesti	  vastuullisten	  näkökohtien	  huomioiminen	  julkisten	  rakennusurakoiden	  urakoitsi-‐

javalinnassa	  on	  tärkeä	  keino	  edesauttaa	  ja	  tukea	  yritysvastuun	  toteutumista.	  Heikosti	  toteu-‐

tetuilla	  julkisilla	  hankinnoilla	  saatetaan	  edistää	  ihmisoikeusloukkauksia	  ja	  toisaalta	  vähentää	  

vastuullisesti	  toimivien	  yritysten	  kilpailukykyä	  markkinoilla.	  Valtion	  sitoumusten	  kautta	  han-‐

kintayksiköillä	  on	  erityinen	  vastuu	  eettisinä	  toimijoina.	  Tutkimustulosten	  mukaan	  hankintayk-‐

siköillä	  olisi	  kuitenkin	  parannettavaa	  vastuullisuusmenettelyjen	  kehittämisessä.	  Hankintayksi-‐

köt	   tekivät	   lähes	  aina	  kaavamaisia	   rakennusurakkahankintoja,	  käyttivät	  hankinnoissaan	  en-‐

tuudestaan	  tuttuja	  menettelytapoja	  sekä	  päättivät	  tarjouskilpailun	  voittajan	  halvimman	  tar-‐

jouksen	  perusteella.	  Saatu	  tutkimustulos	  vastasi	  hyvin	  Montalban-‐Domingon	  et.	  al.	  (2021,	  8)	  

tutkimuksen	  päätelmiä,	   sillä	  myös	  he	  havaitsivat	   rakennusurakkahankintojen	  kaavamaisuu-‐

den.	  

	  

Sosiaalisen	  vastuullisuuden	  integroiminen	  osaksi	  julkisia	  rakennusurakkahankintoja	  vaatisi	  li-‐

sää	   tutkimustietoa	   seurattavien	   tekijöiden	   luotettavasta	  mittaamisesta.	   Hankintayksiköissä	  

koettiin	  erityisen	  haastavaksi	  mitata	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  tavoitteiden	  toteutumista.	  Al-‐

mahmoudin	  et.	  al.	   (2015,	  154–155)	  mukaan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  kriteerien	   toteutu-‐

mista	  on	  sen	  subjektiivisuuden	  vuoksi	  haastavaa	  mitata	  luotettavasti.	  Montalban-‐Domingon	  
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et.	  al.	  (2021,	  8)	  korostaa	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  subjektiivisuuden	  vuoksi	  yleistä	  ymmär-‐

ryksen	  lisäämistä.	  Hankintayksiköissä	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  ymmärrys	  oli	  kuitenkin	  vielä	  

käsitteen	  tasolla	  heikkoa,	  mutta	  sen	  merkitys	  esimerkiksi	  harmaan	  talouden	  vähentämiseksi	  

havaittiin.	  Hankintayksiköissä	  voidaan	  huomata	  kehitystä	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomi-‐

oimisessa,	  mutta	  syvempi	  kehitystarve	  on	  silti	  olemassa.	  
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7.	  Luotettavuus	  ja	  jatkotutkimusaiheet	  

Tutkielman	   luotettavuutta	   arvioitaessa	   on	   hyvä	   huomioida,	   että	   haastattelututkimukseen	  

osallistuneet	  kaupungit	  ovat	  kokoluokaltaan	  lähes	  samankokoisia	   ja	  haastatteluun	  osallistui	  

kolme	  hankinta-‐asiantuntijaa.	  Tämä	  voi	  aiheuttaa	  ongelman	  tutkimuksen	  validiteetille,	  mikäli	  

erot	  eri	  hankintayksiköiden	  välillä	  ovat	  suuria	  kaupungin	  kokoluokasta,	  budjetista	  ja	  tehtyjen	  

hankintojen	  arvosta	  riippuen.	  Jos	  tutkimus	  toteutettaisiin	  laajempana,	  tulisikin	  huomioida	  pa-‐

remmin	  eri	  kokoiset	  hankintayksiköt	  ja	  kasvattaa	  mahdollisesti	  haastateltavien	  määrää.	  Tule-‐

vaisuudessa	  voitaisiinkin	  etsiä	  vastauksia,	  kuinka	  paljon	  esimerkiksi	  hankintayksikön	  budjetti	  

hankintayksikön	  koon	  vaihtuessa	  vaikuttaa	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimisen	  tilaan	  

hankintaprosessin	  aikana.	  

	  

Tutkielman	  validiteettiin	  vaikuttaa	  myös	  haastateltavien	  kaupunkien	  maantieteellinen	  sijainti.	  

Haastatteluissa	  ilmeni,	  että	  suurimmat	  ongelmat	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimisessa	  

osana	  urakoitsijavalintaa	  saattaisivat	  olla	  Etelä-‐Suomen	  kaupunkien	  hankintayksiköissä.	  Mi-‐

käli	   tutkimus	   toteutettaisiin	   uudelleen,	   tulisi	   haastatella	   laajemmin	   eri	   hankintayksiköiden	  

edustajia	  eri	  puolelta	  Suomea,	  jotta	  voitaisiin	  tehdä	  paremmat	  johtopäätökset	  ongelmien	  ka-‐

saantumisesta	  vain	  tietylle	  alueelle.	  Alueelliset	  erot	  urakoitsijan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  

huomioimiselle	   hankintaprosessin	   aikana	   voisi	   olla	   mahdollinen	   tulevaisuuden	   tutkimus-‐

kohde.	  Lisäksi	  mielenkiintoinen	  näkökulma	  tutkimukselle	  olisi	  julkisten	  rakennusurakoiden	  so-‐

siaalisen	  vastuullisuuden	  ongelmien	  ilmaantumisen	  määrä	  eri	  hankintayksiköissä	  eri	  puolella	  

Suomea.	  
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Liitteet	  

Haastattelukysymykset	  
	  
	  
Yleiset	  kysymykset:	  
	  

-‐   Mikä	  on	  työtehtäväsi	  organisaatiossasi?	  

-‐   Mitä	  tehtävänkuvaasi	  kuuluu/mitkä	  ovat	  vastuualueesi?	  

	  
	  
Teema	  1:	  Julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessi	  	  

	  
-‐   Mitä	  hankintamenettelyä	  hankintayksikkönne	  käyttää	  tavallisimmin	  rakennusurakka-‐

hankinnoissa?	  

-‐   Miten	  määrittelette	  kriteerit,	  joiden	  perusteella	  valitsette	  sopivimmat	  tarjoajat	  sekä	  

lopulta	  urakoitsijan?	  	  

-‐   Millaisissa	  rakennusurakoissa	  organisaatiossanne	  on	  käytetty	  kokonaistaloudellisen	  

edullisuuden	  perusteena	  pelkkää	  hintaa	  ja	  millaisissa	  taas	  elinkaarikustannuksia	  tai	  

hinta-‐laatusuhdetta?	  

-‐   Koetteko	  itse,	  että	  rakennusurakan	  hankintaprosessin	  valmistelulle	  on	  riittävästi	  ai-‐

kaa?	  

	  
	  
Teema	  2:	  Julkisten	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessin	  vastuullisuus	  
	  

-‐   Mitä	  vastuullisuuden	  osa-‐alueita	  painotatte	  rakennusurakkahankinnoissanne?	  Miten	  

painotus	  näkyy	  osana	  hankintaprosessia?	  

-‐   Onko	  vastuullisuutta	  mielestänne	  helppoa/haastavaa	  huomioida	  osana	  raken-‐

nusurakkahankintaa?	  

-‐   Miten	  rakennusurakan	  koko	  vaikuttaa	  vastuullisuuden	  huomioimiseen?	  

-‐   Miten	  määritätte	  vastuullisuuden	  tavoitteen,	  johon	  kulloisessakin	  rakennusurakka-‐

hankinnassa	  mahdollisesti	  pyritte?	  Miten	  tavoitteet	  näkyvät	  hankintaprosessissa?	  

-‐   Minkä	  hankintaprosessin	  vaiheen	  koet	  olevan	  merkittävin	  hankinnan	  vastuullisuuden	  

kannalta?	  Minkä	  vastuullisuuden	  osa-‐alueen	  (sosiaalinen,	  taloudellinen,	  ympäristölli-‐

nen)	  näet	  erityisen	  haastavaksi	  toteuttaa	  julkisissa	  hankinnoissa?	  



 

 

	  
	  
Teema	  3:	  Sosiaalinen	  vastuullisuus	  urakoitsijavalinnassa	  
	  

-‐   Mitä	  sosiaalinen	  vastuullisuus	  teidän	  näkökulmasta	  tarkoittaa?	  Millaisia	  yhteiskunnal-‐

lisia	  hyötyjä	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  avulla	  pyritään	  saavuttamaan?	  	  

-‐   Miten	  tärkeäksi	  hankintayksikkönne	  kokee	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  huomioimisen	  

osana	  urakoitsijavalintaa?	  

-‐   Millaisia	  erikoispiirteitä	  näet	  rakennusurakoiden	  urakoitsijavalintojen	  tuovan	  julkisiin	  

hankintoihin	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  ajatellen?	  Miten	  tämä	  näkyy	  hankintaproses-‐

sissanne?	  

-‐   Miten	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  on	  huomioitu	  hankintayksikkösi	  tekemissä	  rakennus-‐

hankinnoissa?	  	  

-‐   Minkä	  hankintaprosessin	  vaiheen	  koet	  olevan	  tärkein/kriittisin	  rakennusurakkahan-‐

kinnan	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  kannalta?	  

-‐   Onko	  sosiaalisen	  vastuullisuuden	  merkityksen	  tärkeys	  muuttunut	  viime	  vuosien	  ai-‐

kana	  osana	  rakennusurakoiden	  hankintaprosessia?	  	  

-‐   Asettaako	  lainsäädäntö	  tai	  muiden	  julkisia	  hankintoja	  ohjaavien	  säädösten	  noudatta-‐

minen	  haasteita	  ottaa	  huomioon	  sosiaalista	  vastuullisuutta	  osana	  urakoitsijavalintaa?	  	  

	  
	  
-‐   Nouseeko	  mieleesi	  vielä	  jotain	  muuta	  aiheeseen	  liittyvää?	  

	  
	  
	  


