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205 §
Tulkkauspalveluiden suorahankinta

HEL 2020-012821 T 02 08 02 01

Päätös

Hankintajohtaja päätti tehdä suorahankintaa käyttäen hankintasopi-
muksen tulkkauspalveluista Tulka Oy:n kanssa siksi ajaksi kun tulk-
kauspalveluiden kilpailutusta valmistellaan.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 2 750 000 euroa. 

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 16.11.2020 9 § A-tulkkaus Oy:n 
osakkeen myymisestä Tulka Oy:lle.

A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita sekä niitä tukevia
toimintoja tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Yhtiö toimii sido-
syksikkönä sen omistajina oleville hankintayksiköille. Vantaan kaupunki 
omistaa yhtiön osakkeista 99,6 %. Muut osakkaat ovat Helsingin kau-
punki, Espoon kaupunki ja Keravan kaupunki sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”HUS”), joista kul-
lakin on omistuksessaan yksi (1) osake.

A-tulkkaus Oy:n liikevaihto on ollut tilikaudella 2019 noin 8 milj. euroa ja 
tilikauden voitto noin 320 000 euroa. Yhtiön oma pääoma on 1,7 milj. 
euroa. Liikevaihdon kertymä tilikaudelta 2019 jakautuu omistaja-
asiakkaiden ja muiden asiakkaiden välillä seuraavasti: Helsinki 2,75 
milj. euroa (34,5%); HUS 2,34 milj. euroa (29,3%); Vantaa 2,15 milj. 
euroa (26,9%); Kerava 0,28 milj. euroa (3,6%); Espoo 0,26 milj. euroa 
(3,2%) ja muut asiakkaat 0,2 milj. euroa (2,5%).

Tulkkauspalveluiden tarve on tarpeellinen ja jatkuva myös A-Tulkkaus
Oy:n osakkaiden myynnin jälkeen tässä päätöksessä mainituille A-
Tulkkauksen nykyisille osakkeenomistajille, jotka käyttävät yhtiön pal-
veluita. 

Osakkeiden myynnin jälkeen on tarkoituksena, että Helsinki, Vantaa, 
Kerava ja HUS alkavat valmistella yhteishankintana kokonaisuutta tulk-
kauspalveluiden hankinnasta. Valmistelussa olevasta tulkkauspalvelui-
den yhteishankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA-
ilmoituskanavassa.

A-Tulkkaus Oy:n osakkaiden myynnin ja uuden tulkkauspalveluiden kil-
pailutuksen väliin jää siirtymäaika. Laissa julkisista hankinnoista ja 
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käyttöoikeussopimuksista (jäljempänä hankintalaki) 40 §:ssä todetaan 
suorahankintaperusteena, että hankintayksikkö voi valita suorahankin-
nan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä 
säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumat-
tomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen 
kiireen vuoksi.

A-Tulkkauksen osakkeiden myynti aiheuttaa sen, että A-Tulkkaus Oy ei 
ole enää in-house yksikkö päätöksessä mainituille hankintayksiköille. 
Hankintayksiköt ovat lainsäädännön taholta velvollisia tarjoamaan tulk-
kauspalvelua omissa toiminnoissaan myös siirtymäaikana.

Osakkeiden myyntiin liittyen muut osakkaat pl. Espoon, joka ei ole käyt-
tänyt A-Tulkkaus Oy:n palveluita viime vuosina, tekevät päätöksen 
tulkkauspalveluiden suorahankinnasta edellä mainituilla hankintalain 
perusteilla A Tulkkaus Oy:n osakkeiden ostajalta siksi ajaksi, kun tulk-
kauspalveluiden kilpailutusta valmistellaan. Osakkaiden nykyiset palve-
lusopimukset A-Tulkkaus Oy:n kanssa päättyvät suorahankintasopi-
muksen allekirjoituksin.

Suorahankintasopimus päättyy, kun tulkkauspalveluiden kilpailutusta 
koskeva tuleva hankintasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin viimeistään 
31.12.2021. Suorahankinnan ennakoitu arvo on edellä esitettyjen kun-
kin omistajan A-Tulkkaus Oy:ltä vuonna 2019 tekemien ostojen suurui-
nen.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: +358931031501

noora.fils(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-
punginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset


