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166 §
Henkilöstön taksiliikennepalveluita koskevan sopimuksen jatkami-
nen

HEL 2020-008369 T 02 08 02 01

Päätös

Hankintajohtaja päätti jatkaa Taksi Helsinki Oy:n kanssa 30.6.2020 asti 
voimassa olevaa yhteishankintasopimusta Helsingin kaupungin henki-
löstön taksiliikennepalveluiden järjestämisestä ja siihen liittyvästä taksi-
korttien käyttämisestä. Sopimus on voimassa enintään kaksi vuotta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 400 000 euroa vuodessa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslia teki sopimuksen Taksi Helsinki Oy:n kanssa taksi-
korttien käytön jatkamisesta 6.7.2018 (39 §). 1.7.2018 voimaan tullut 
liikennepalvelulaki muutti taksijärjestelmää olennaisesti ja markkinoiden 
selkeytymisen ajaksi tehtiin sopimus Taksi Helsinki Oy:n kanssa käy-
tössä olevien palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Sopimuskauden aikana henkilöstön taksiliikennepalveluiden ja niihin 
liittyvien maksukorttiratkaisujen järjestämistä on selvitetty, mutta selvi-
tysten perusteella markkinoilla ei ole toista toimijaa, joka pystyisi tar-
joamaan nykyisen kaltaista taksikorttipalvelua. 

Taksin käyttö on mahdollista kaupungin virkamatkaohjeissa (Heos 
24.5.2019) kuvatuissa tilanteissa.

Kaupungilla on käytössä Taksi Helsinki Oy:n kertakäyttöiset toimin-
tayksikkökohtaiset ja haltijakohtaiset taksikortit. Toimintayksikkökohtai-
sella taksikortilla voivat matkustaa ko. toimintayksikön palveluksessa 
olevat henkilöt esimiehen luvalla matkustusohjeessa määritetyillä edel-
lytyksillä. Haltijakohtainen taksikortti voidaan myöntää johtavassa ase-
massa olevalle henkilölle. Taksikortit ovat maksukortteja, joilla voi mak-
saa vain taksilla ajettuja matkoja.

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankin-
tayksikkö voi tehdä suorahankinnan, mikäli teknisestä syystä vain tietty 
toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Helsingin alueella ei ole muita toimi-
joita, jotka pystyvät tarjoamaan vastaavaa taksikorttipalvelua.  

Tämän päätöksen perusteella tehtävä hankintasopimus ei tuo yksinoi-
keutta Taksi Helsinki Oy:lle Helsingin kaupungin henkilöstön taksilii-
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kennepalveluiden tuottamisesta. Helsingin kaupunki ei sitoudu mihin-
kään hankintamääriin.

Edellä mainituin perustein sopimusta Taksi Helsinki Oy:n kanssa jatke-
taan enintään kahdella vuodella.

Helsingin kaupungilla on käynnistynyt useita hankkeita työasialiikkumi-
seen ja erilaisiin kyytipalveluihin liittyen, joilla on vaikutusta henkilöstön 
taksiliikennepalveluiden järjestämisen tarpeeseen.

Helsingin kaupunginkanslia jatkaa selvitystä henkilöstön taksiliikenne-
palveluiden ja niihin liittyvien maksukorttiratkaisujen järjestämisestä ja 
mahdollisen hankinnan valmistelun.

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: +358931031501

noora.fils(a)hel.fi
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