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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.05.2017 § 563

HEL 2016-012099 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

22.05.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Rakennus- ja ympäristötoimi Rakennus- ja ympäristötointa johta-
va apulaiskaupunginjohtaja 11.05.2017 § 26

HEL 2016-012099 T 02 08 02 00

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti ot-
taa yleisten töiden lautakunnan 9.5.2017 § 183 päättämän, rakennusvi-
raston ympäristösuunnittelun puitesopimusta 2017-2019 koskevan 
asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on, vastoin esittelijän esitystä, päätöksellään 
9.5.2017 § 183 hylännyt ympäristösuunnittelun puitesopimusta 2017-
2019 koskevan kilpailutuksen. Asia on syytä saattaa kaupunginhallituk-
sen käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 183

HEL 2016-012099 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hylätä kilpailutuksen, koska sen hinta-
kilpailu ei anna todellista vertailukelpoista tietoa tämän hankinnan ar-
vosta. Eri konsulttiryhmien laskennallisilla tuntipalkoilla ei saada vertai-
lukelpoista tietoa yritysten hintaeroista, koska eri yrityksissä samaa työ-
tä tekee eri palkkaluokan työntekijät. Lisäksi tarjouspyyntöön kirjattu 
mahdollisuus poiketa puitesopimusjärjestelystä, "jos toimittajan vastuu-
henkilö on ollut mukana hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tai tuntee 
muuten hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan voidaan hyödyntää 
toimeksiannossa." mahdollistaa kilpailutusjärjestyksen ohittamisen, 
etenkin kun rakennusviraston vallitseva käytäntö on, että kilpailutusjär-
jestyksestä poikkeamisesta ei tehdä minkäänlaista kirjallista päätöstä.

Käsittely

09.05.2017 Hylättiin

Hylkäysehdotus:
Pörrö Sahlberg: Yleisten töiden lautakunta päättää hylätä kilpailutuk-
sen, koska sen hintakilpailu ei anna todellista vertailukelpoista tietoa tä-
män hankinnan arvosta. Eri konsulttiryhmien laskennallisilla tuntipal-
koilla ei saada vertailukelpoista tietoa yritysten hintaeroista, koska eri 
yrityksissä samaa työtä tekee eri palkkaluokan työntekijät. Lisäksi tar-
jouspyyntöön kirjattu mahdollisuus poiketa puitesopimusjärjestelystä, 
"jos toimittajan vastuuhenkilö on ollut mukana hankkeen aikaisemmissa 
vaiheissa tai tuntee muuten hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan 
voidaan hyödyntää toimeksiannossa." mahdollistaa kilpailutusjärjestyk-
sen ohittamisen, etenkin kun rakennusviraston vallitseva käytäntö on, 
että kilpailutusjärjestyksestä poikkeamisesta ei tehdä minkäänlaista kir-
jallista päätöstä.

Kannattaja: Jussi Heinämies

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Yleisten töiden lautakunta päättää hylätä kilpailutuksen, 
koska sen hintakilpailu ei anna todellista vertailukelpoista tietoa tämän 
hankinnan arvosta. Eri konsulttiryhmien laskennallisilla tuntipalkoilla ei 
saada vertailukelpoista tietoa yritysten hintaeroista, koska eri yrityksis-
sä samaa työtä tekee eri palkkaluokan työntekijät. Lisäksi tarjouspyyn-
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töön kirjattu mahdollisuus poiketa puitesopimusjärjestelystä, "jos toimit-
tajan vastuuhenkilö on ollut mukana hankkeen aikaisemmissa vaiheis-
sa tai tuntee muuten hankkeen taustan, jolloin hänen tietojaan voidaan 
hyödyntää toimeksiannossa." mahdollistaa kilpailutusjärjestyksen ohit-
tamisen, etenkin kun rakennusviraston vallitseva käytäntö on, että kil-
pailutusjärjestyksestä poikkeamisesta ei tehdä minkäänlaista kirjallista 
päätöstä.

Jaa-äänet: 2
Terhi Koulumies, Dennis Pasterstein

Ei-äänet: 3
Jussi Heinämies, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 3
Maria Landén, Eija Paananen, Mariam Rguibi

Poissa: 1
Tuomo Valokainen

Eriävä mielipide:

Esittelijä: Jätän esittelijänä eriävän mielipiteen. Asia olisi pitänyt päät-
tää alkuperäisen päätösesityksen mukaisesti. Puitesopimuksen kilpailu-
tuksen periaatteet on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 
15.11.2016. Hankinta on hankintalain mukainen. Hankintalain mukaisia 
hankinnan keskeyttämisen perusteita ei ole. 

25.04.2017 Pöydälle

11.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Laura Yli-Jama, projektinjohtaja, puhelin: 310 26999

laura.ylijama(a)hel.fi
Oili Khadraoui (kilpailutus), palvelupäällikkö, puhelin: 310 38430

oili.khadraoui(a)hel.fi


