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§ 10
Yhteistyösopimus kanslian digitaalisen perustan palveluista Palve-
lukeskusliikelaitokselle

HEL 2021-003158 T 07 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 

- kansliapäällikön 26.3.2021 (§ 79) päätöksen

Lisäksi Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti
 
- oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä sopimaan ja alle-
kirjoittamaan kaupunginkanslialta hankittavien sisäisten digitaalisten 
palveluiden hankintaan liittyvät yhteistyöasiakirjat ja tarvittaessa sopi-
maan niihin tehtävistä tarkennuksista ja muista muutoksista sekä

- oikeuttaa toimitusjohtajaa päättämään edellä mainituista sisäisistä 
hankinnoista.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätöstoimivallan osalta esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin hal-
lintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintapäätökset tekee toimielin 
tai viranhaltija hankintavaltuuksien rajoissa. Palvelukeskusliikelaitoksen 
toimitusjohtajan hankintavaltuudet on rajattu 500.000 euroon. Vuoden 
2021 talousarvion noudattamisohjeiden 9.1 kohdan mukaan hankinta-
valtuuksia noudatetaan kaikissa hankintapäätöksissä, myös kaupungin 
sisäisistä hankinnoista päätettäessä. Kaupunginkanslian strategiaosas-
ton digitalisaatioyksikön digitaalinen perusta -tiimin palvelukeskusliike-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 2 (2)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Asia/4
07.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 9500 Elimäenkatu 15 +358 9 310 2700 0201256-6 FI2880001100396002
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi http://www.hel.fi/palvelukeskus +358 9 310 27111 FI02012566

laitokselle tuottamien digitaalisten palveluiden vuosihankintojen arvon 
arvioidaan asettuvan vuosittain 2-3 miljoonan euron määrään, joten 
näistä hankinnoista päätösvalta kuuluu johtokunnalle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 26.03.2021 § 79

HEL 2021-003158 T 07 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti 1.3.2021 voimassa olevan hallintosäännön 12 
luvun 1 §:n 1-kohdan mukaisesti antaa seuraavan palvelukeskusliike-
laitosta koskevan menettelytapaohjeen. Palvelukeskus Helsinki -
liikelaitos hankkii kaupunginkanslialta strategiaosaston digitalisaatioyk-
sikön digitaalinen perusta -tiimin palveluluettelossa kulloinkin määritel-
lyt tai erikseen sovittavat digitaaliset palvelut kaupunginkanslian kanssa 
laadittavan yhteistyöasiakirjan mukaisesti. Hankinnan kokonaisarvo 
vuonna 2021 arvioidaan olevan 1,2 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja vuo-
desta 2022 alkaen vuosittain sovitun mukainen.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö merkitsee tiedoksi, että 1.1.2021 voimaan tulleen kau-
punginkanslian toimintasäännön mukaan kaupunginkanslian strate-
giaosastossa on digitalisaatioyksikkö. Yksikössä on digitaalinen perus-
ta -tiimi. Yksikön vastuulla on tuottaa digitaalisen perustan infra- ja pe-
rustietotekniikan palvelut Helsingin kaupungin virastoille, toimialoille ja 
liikelaitoksille.

Lisätiedot
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 09 310 22032

mikko.rusama(a)hel.fi
Riitta Laanala, ohjelmapäällikkö, puhelin: 09 310 74414

riitta.laanala(a)hel.fi


