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Vastaus vt Sirpa Puhakan kysymykseen työehtosopimusten noudat-
tamisesta kaupungin omilla työmailla

HEL 2012-011710 T 00 00 03

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Sirpa Puhakka tiedustelee, mihin toimiin kaupunki on ryhty-
nyt työehtosopimusten noudattamisen valvomiseksi kaupungin omilla
työmailla.

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 hyväksynyt uudet ohjeet harmaan ta-
louden torjumiseksi kaupunkikonsernin hankinnoissa. Ohjeissa on yksi-
tyiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla harmaata taloutta han-
kintojen yhteydessä torjutaan. Ohjeistus on ajantasainen ja antaa han-
kintayksiköille selkeät toimintaohjeet mm. tarvittavien selvitysten hank-
kimisesta ennen hankintapäätöksen tekoa ja sopimussuhteen aikana.
Ohjeet koskevat koko kaupunkikonsernia.

Hankintayksikön on mm. pyydettävä selvitys työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista tarjoajalta, joka alus-
tavan tarjousvertailun mukaan on voittamassa tarjouskilpailun. Hankin-
taa koskevissa sopimuksessa on ehto, että toimittajan on vaadittava
samat tiedot mahdollisilta alihankkijoilta. Jos tarjoajan toimittama selvi-
tys antaa aiheen epäillä, että tämä ei noudata tai rikkoo työhön sovel-
lettavaa työehtosopimusta tai että työehdot eivät ole lain mukaisia, on
hankintayksikön tutkittava, voidaanko tarjoaja sulkea tarjouskilpailun
ulkopuolelle. Jos tarjoaja jättää pyydetyn selvityksen toimittamatta, on
tarjoaja suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Syyskuun alussa 2012 tehtiin hankintalakiin muutos, jolla kiristettiin
hankintalain määräyksiä rakennusalalla. Hankintayksiköiden on
1.9.2012 alkaen otettava rakentamistoimintaa koskeviin sopimuksiin
lauseke, jonka mukaan sopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on nouda-
tettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain
ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatui-
sessa työssä.

Kyseinen lauseke on jo otettu keskeisimpien kaupungin toimijoiden, ku-
ten asuntotuotantotoimiston, liikennelaitos -liikelaitoksen, rakennusvi-
raston ja rakentamispalvelun (Stara), urakkasopimuksiin.

Harmaan talouden ohjeistuksessa rajoitetaan myös alihankintojen ket-
juttamista sekä edellytetään ulkomaisten työntekijöiden työnteko-
oikeuden varmistamista. Työntekijöiltä edellytetään kuvallista henkilö-
tunnistetta, jossa on 1.9.2012 alkaen oltava myös työntekijän veronu-



Helsingin kaupunki Kyselytunnin vastaukset
Kaupunginvaltuusto

Ryj
12.09.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

mero. Näilläkin toimenpiteillä pyritään osaltaan varmistamaan, että toi-
minta on asianmukaista.

Harmaan talouden torjunta vaatii yhteistyötä eri tahojen kuten verotta-
jan ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Yhteistyö verottajan kanssa on
säännöllistä. Yhteistyötä myös Rakennusliiton kanssa on tehty mm.
asuntotuotantotoimiston hankkeissa esimerkiksi yhteisin työmaakäyn-
nein, joissa selvitetään myös työehtomääräysten noudattamista.

Mediassa esiintuotua Länsimetro Oy:n työehtosopimusten rikkomisväi-
tettä on yhtiön toimesta selvitetty. Länsimetro Oy:n tarjouspyynnöissä
ja urakkasopimuksissa edellytetään vastaavasti kuin kaupungin ohjeis-
tuksessakin, että tarjoaja täyttää yhteiskunnalliset velvoitteensa. Län-
simetro Oy tekee jatkuvaa yhteistyötä sekä verottajan että työsuojelu-
piirin kanssa.

Uutisoinnissa esiintyneiden väitteiden perustella on kuljetusliikkeiden
toimintaan liittyen tehty ylimääräinen tarkastus. Länsimetron työmailla
on pääurakoitsijoilla aliurakoimassa kaikkiaan yksitoista kuljetusliikettä,
joiden kaikkien todettiin noudettavan voimassa olevan työehtosopimuk-
sen ehtoja. Aikaisemmasta toiminnasta löytyi viisi työehtosopimuseri-
mielisyyttä, joista neljä on sovittu tai yhden osalta sopiminen on vireillä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Sirpa Puhakan kysymys

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B00688F6A-21C1-42E9-BAC8-36874F461077%7D&vsId=%7B71823AE8-63BD-480D-A6D9-E90F498C6796%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document

	Kysymys 32 (vt Sirpa Puhakka)
	32Puhakka

