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Puoliso-ohjelman verkkosivuston hankinta
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Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti hyväksyä Druid 
Oy:n tarjouksen koskien puoliso-ohjelman verkkosivuston suunnittelun 
ja toteutuksen hankkimista. 

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 30 000 euroa. Hankinta 
sisältää option, jonka arvonlisäveroton kokonaisarvo on 12 000 euroa. 
Mahdollisen option kanssa hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton ko-
konaisarvo on 42 000 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle 
jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. 

Työn kustannukset veloitetaan Kansainväliset osaajat yritysten kasvun 
vauhdittajina -hankkeelle vuodelle 2020 myönnetystä keskitetyn hanke-
toiminnan määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04, projektinumero 
1095116002.

Päätöksen perustelut

Verkkosivun hankinta liittyy Helsingin kaupungin pilotoimaan kansain-
välisten osaajien puolisoille suunnattuun ohjelmaan, joka tuo yhteen 
pääkaupunkiseudun yrityksissä työskentelevien ulkomaisten asiantunti-
joiden koulutettuja puolisoita ja paikallisia vapaaehtoisia. Puoliso-
ohjelman tarkoituksena on auttaa Suomeen muuttavan puolison aset-
tautumista mukaan lukien työnhakua ja sosiaalisten verkostojen luo-
mista. Verkkosivuston avulla luodaan yhteyksiä puolisoiden välillä ja 
tarjotaan heille tietoa ohjelmasta palveluineen. Hankinta tehdään osana 
Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta.

Puoliso-ohjelman verkkosivuston hankinnassa suoritettiin puitesopi-
muksen mukainen resurssitiedustelumenettely avoimen ohjelmistokehi-
tyksen kahdelle puitesopimustoimittajalle. Hankittava palvelu on julki-
sista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) mukaista palvelua. 

Ensimmäinen resurssitiedustelu toimitettiin 2.4.2020 yllämainitun puite-
sopimuksen piirissä olevalle PHP-korin tuntihinnaltaan edullisimmalle 
toimittajalle Digia Oyj:lle. Digia Oyj ilmoitti 16.4., ettei se pysty tarjoa-
maan tarvittavia resursseja vaaditussa aikataulussa. Tämän jälkeen 
sama resurssitiedustelu lähetettiin hintajärjestyksessä seuraavalle korin 
toimittajalle Druid Oy:lle, joka antoi tarjouksensa 24.4. Kaupunginkans-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunginkanslia
Elinkeino-osasto
Työvoima ja maahanmuutto 06.05.2020

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

lian tietohallintoyksikön ohjelmistokehitystiimi on vahvistanut, että pal-
veluntarjoaja täyttää resurssitiedustelussa määritellyt vaatimukset. 

Sitova sopimus sopijapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitet-
tavalla hankintasopimuksella.

Lisätiedot
Tanja Malo, projektipäällikkö, puhelin: 310 26507

tanja.malo(a)hel.fi
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