
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Sosiaali- ja terveysvirasto
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

24.02.2017
Osastopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

10 §
Ikäihmisten keskitetyn neuvonta- ja palveluohjausyksikön toimin-
nan suunnittelun ja toimeenpanon konsultointi- ja asiantuntijatuen 
pienhankinta

HEL 2017-002255 T 02 08 02 00

Päätös

Osastopäällikkö päätti hankkia ikäihmisten keskitetyn neuvonta- ja pal-
veluohjausyksikön toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon konsultoin-
ti- ja asiantuntijatukea NHG Consulting Oy:ltä saadun tarjouksen mu-
kaisesti 31.12.2017 asti.

Hankinnan ennakoitu arvo on noin 55 000 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo ei ylitä hankintalain kansal-
lista kynnysarvoa. Kyseessä on pienhankinta, jota ei kilpailuteta han-
kintalain mukaan.

Tarjouspyyntö lähetettiin NHG Consulting Oy:lle, PricewaterhouseCoo-
pers Oy:lle (PwC) ja KPMG Oy Ab:lle. Määräaikaan 20.2.2017 men-
nessä kaikki kolme tarjoajaa jättivät tarjouksen.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia ja 
olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjoajan tuli esitellä suunnittelu- ja toteutustyötä tukevat tarjottavat 
työvälineet ja -menetelmät sekä analyysit peilaten palvelukuvauksen si-
sältöä ja esitellä nimettyjen asiantuntijoidensa osaaminen. Tarjoajan tu-
li antaa konsultin työpäivähinta (7,5 h).

Valintaperusteena oli suunnittelu- ja toteutustyöhön liittyvän kuvauksen, 
asiantuntijoiden osaamisen ja hinnan perusteella tilaajan tarpeisiin so-
pivin palveluntuottaja.

Tilaajan tarpeisiin sopivimman tarjouksen teki NHG Consulting Oy.

NHG Consulting Oy:llä oli konkreettisin ja asiantuntevin kohteena ole-
van toiminnan toteuttamisen asiantuntijatuen esittely/kuvaus. Toteutus-
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suunnitelmaluonnos oli konkreettisimmin aikataulutettu ja työvaiheet oli 
kuvattu selkeimmin.

NHG Consulting Oy:n nimettyjen asiantuntijoiden osaaminen sisälsi 
vahvaa tuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta. Nimetyillä 
asiantuntijoilla oli monipuolisinta tietoa ja kokemusta yhteisen palvelu-
neuvonnan ja palveluohjausyksikön toiminnasta sekä toimintamallin 
käyttöönoton tuesta.

NHG Consulting Oy:n konsultin työpäivähinta ei ylittänyt hankinnan en-
nakoitua arvoa (kansallisen kynnysarvon alittava hankinta). Sopimus-
kaudella palvelua hankintaan noin 1 työpäivä/viikko.

Sopimus

Suunniteltu sopimuskausi on 20.3.-31.12.2017

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Lisätiedot
Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

ninna.katajainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)
2 Tarjouspyyntö ja palvelukuvaus_Konsulttipalvelu sosiaali- ja terveysvi-

rastolle.pdf
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