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36 §
Hankinta, ESR-rahoitteinen Digityöelämää-hanke, puhelinten han-
kinta

HEL 2022-007517 T 02 05 02

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti hyväksyä Gigantti 
Oy:n tarjouksen Digityöelämää-hankkeen käyttöön kokonaistaloudelli-
sesti edullisimpana.

Hankinnan kokonaiskustannus tarkentuu toiminnan edetessä ja on 
enintään 36 000 euroa (alv 0%). Hankinta toteutetaan aikavälillä kesä-
kuu 2022-elokuu 2022. 

Hankintakustannukset kohdennetaan kaupunginkanslian tulosyksik-
köön 1817100 projektille 1817101.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden Digityöelämää-hanke järjes-
tää digitaitokursseja, joiden tarkoituksena on parantaa kaupungin työlli-
syyspalveluiden asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia sekä elämän-
laatua. Tarve digitaitojen opetukselle on noussut esiin erityisesti koro-
napandemian myötä, sillä pandemian aikana monet palvelut sulkeutui-
vat täysin tai siirtyivät verkkoon. Kaikilla kaupunkilaisilla ei kuitenkaan 
ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita joko osaamisen puut-
teen tai varattomuuden takia. Jotta digitaitojen kehittyminen ei jäisi vain 
kurssin varaan, hanke myös tarjoaa kurssin hyväksytysti suorittaneille 
älypuhelimen omaksi veloituksetta. 

Puhelinten hankkiminen asiakkaille on kirjattu hankesuunnitelmaan ja -
budjettiin. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (hankekoodi 
S22721) ja päätös hankkeen rahoittamisesta on tehty Hämeen ELY-
keskuksessa 11.1.2022.

Tarjouspyyntö (liite 1) puhelinten hankinnasta ja jakelusta lähetettiin 
kolmelle yritykselle 25.5.2022. Yritykset olivat Power oy, Gigantti oy ja 
Fonum oy. Tavallista lyhyemmästä tarjousajasta informoitiin yrityksiä ja 
siihen saatiin kaikkien suostumus. Fonum oy ei pystynyt esittämään 
tarjousta tarjouspyynnön mukaisesti, laitteiden toimittaminen säännölli-
sesti ei olisi onnistunut. Power oy:n ja Gigantti oy:n tarjoukset pisteytet-
tiin tarjouspyynnössä esitetyn rakenteen mukaan, vertailutaulukko liit-
teenä (liite 2). Eniten pisteitä sai Gigantti oy:n tarjous.
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Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan oikeus toteuttaa hankinto-
ja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoi-
keuksista 4.1.2021 § 3.

Lisätiedot
Joonas Rentola, projektipäällikkö, puhelin: 310 35396

joonas.rentola(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö, Digityöelämää, älypuhelinten hankinta
2 Vertailutaulukko, Digityöelämää, älypuhelinten hankinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus
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Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhan-

kinnat, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
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