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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen kysymykseen koskien työehtoso-
pimusten noudattamista Helsingin kaupungin hankinnoissa

HEL 2013-003989 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Yrjö Hakanen kysyy mihin toimenpiteisiin Helsingin kaupun-
ki on ryhtynyt tai ryhtyy edellyttääkseen urakkakilpailuissa ja muissa
hankinnoissaan niin Suomesta ja Virosta kuin muista EU-maista olevil-
ta yrityksiltä, että ne sitoutuvat tarjouksessaan maksamaan Suomessa
voimassaolevien työehtosopimusten mukaista palkkaa. Lisäksi Haka-
nen kysyy millä tavoin kaupunki aikoo valvoa, että näin tapahtuu myös
käytännössä ja että valvontaan on riittävät resurssit.

Vastauksena kaupunginjohtaja toteaa asuntotuotantotoimiston, kiinteis-
töviraston ja rakennusviraston lausuntojen perusteella seuraavaa:

Kaupunginhallitus on antanut 19.12.2011 harmaan talouden torjuntaa
hankintojen yhteydessä koskevan ohjeen. Ohjeessa on yksityiskohtai-
sesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen yhteydessä pyritään
torjumaan harmaata taloutta. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

- selvitys palvelun tai tavaran toimittajan rekisteröitymisestä kauppa-,
ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksami-
sesta,

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisten
työehtojen sisällöstä.

Hankintailmoituksissa kaupunki edellyttää muun muassa että hankin-
taan liittyvissä töissä noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähim-
mäisehtoja, joita Suomen lakien ja työehtosopimusmääräysten mukaan
on noudatettava samanlaatuisissa töissä. Urakoitsijalta edellytetään,
että sen tulee sisällyttää em. vaatimukset aliurakoita koskeviin tarjous-
pyyntöihin ja urakkasopimuksiin. Urakoitsijoiden on liitettävä osallistu-
mishakemuksiin mm. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuk-
sesta tai keskeisistä työehdoista. Urakkaa ovat kelvollisia tarjoamaan
vain ne urakoitsijat, jotka täyttävät hankintailmoituksessa mainitut eh-
dot.

Harmaan talouden ohjeen mukaan tilaajan tulee pyytää selvitys tarjo-
uksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä muun muassa silloin,
jos on ilmeistä ettei tarjotulla hinnalla ole mahdollista hoitaa lain mukai-
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sia työnantajavelvoitteita eikä maksaa työntekijöille työehtosopimuksen
mukaista palkkaa.

Kaupunki toteaa, että se pyrkii osaltaan kitkemään harmaata taloutta ja
siihen liittyvää alipalkkausta yhteistyössä rakennusteollisuuden, Vero-
hallinnon ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Kaupunki valvoo tilaaja-
vastuuseen kuuluvia asioita muuan muassa Tilaajavastuu.fi -
järjestelmän ja työmaavalvonnan avulla. Mikäli kaupunki havaitsee tai
sen tietoon tulee, että urakoitsija tai palvelun tuottaja maksaa voimas-
saolevan työehtosopimuksen alittavia palkkoja, asia saatetaan valvo-
van viranomaisen tietoon. Lisäksi kaupunki voi irtisanoa sopimuksen
sopimusrikkomuksen perusteella. Rakennuttajalla tai päätoteuttajalla ei
kuitenkaan ole lainsäädännön puitteissa oikeutta tarkastaa työntekijöille
maksettavia palkkoja palkkakuittien perusteella.

Ulkomaisen työvoiman valvonnasta huolehtii aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualue. Valvonta kohdistuu muun muassa työsuhteen vä-
himmäisehtojen valvontaan. Tarkastuksilla valvotaan, että työnantaja
on varmistunut siitä, että kaikilla työntekijöillä, kansallisuudesta tai etni-
sestä alkuperästä riippumatta on lailliset työehdot, työajat ja palkat.
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