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Kankaisten kasvomaskien suorahankinta, Touchpoint Oy
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Päätös

Hankintajohtaja päätti hankkia 40 000 kappaletta kankaisia kasvomas-
keja Touchpoint Oy:ltä suorahankintana.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 108 000 euroa.

Päätöksen perustelut

THL on antanut suosituksen kasvomaskien käytöstä 13.8.2020. THL 
suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden 
sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kah-
den viime viikon aikana. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri lu-
keutuu näihin alueisiin. 

Valtioneuvosten periaatepäätöksen mukaan kunnat huolehtivat siitä, et-
tä maskeja on saatavilla haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille 
suosituksen voimassaoloalueella, ja että kunnat suunnittelisivat jakelu-
tavat, mutta tavoite on, että maskeja on saatavilla helposti. THL:n suo-
situs tuli voimaan välittömästi 13.8.2020.

Kaupunginkanslialla ei ole voimassa olevia yhteishankintasopimuksia 
kasvomaskeista. 

Kasvomaskien jakelun vähävaraisille aloittamiseksi kaupunki hankkii 
suorahankintana kankaisia kasvomaskeja välittömään tarpeeseen.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
määrittelee, että suorahankinta on mahdollista, jos sopimuksen teke-
minen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida 
noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamatto-
masta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Vielä keväällä 2020 THL arvioi suojamaskien käytön pitkälle hyödyttö-
mäksi ja THL:n 13.8. voimaan tullutta maskisuositusta ei ole ollut mah-
dollista kohtuudella ennakoida.  Helsingin kaupungilla ei ole ollut aikai-
sempaa tarvetta kasvomaskeille, eikä näin ollen tarvetta kilpailuttaa yh-
teishankintasopimusta kasvomaskeista. 

THL:n suosituksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti 
Helsingin kaupungin tulee tarjota haavoittuvimmassa asemassa oleville 
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ihmisille maskeja. Maskien jakelun aloittamiseksi on suorahankinnan 
tekeminen ehdottoman välttämätöntä.

Kaupunginkanslia on aloittanut kasvomaskien yhteishankintaa koske-
van kilpailutuksen valmistelun.

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: +358931031501

noora.fils(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
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