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6 §
Henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suora-
hakupalvelut hankinnan väliaikaisjärjestely markkinaoikeuskäsitte-
lyn ajaksi

HEL 2020-010952 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että henkilöarviointipalveluiden ja rekrytointia tu-
kevien palveluiden hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 
§:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa: 

Psycon Oy (0807347-4)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekir-
joitettavalla sopimuksella. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on 
noin 137 500 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon 
yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 211 § 3.12.2020 henkilöarviointi-
palvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut hankin-
nasta, joka perustui kaupunginkanslian tarjouspyyntöön H075-20 / HEL 
2020-010952.  

Hankintajohtajan päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Han-
kintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoi-
keuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei 
hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsitte-
lyn ajaksi.

Kaupungilla on toistuvasti käynnissä ylimmän johdon ja vaativien esi-
henkilö- asiantuntijatehtävien rekrytointeja, joissa tehtävän luonteen ta-
kia edellytetään henkilöarviointien tekemistä päätöksenteon tueksi. 
Hankinnan luonteen takia väliaikainen järjestely on välttämätöntä Hel-
singin kaupungille. 

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankinta-
päätöstä 3.12.2020 koskeva valitus on markkinaoikeudessa ratkaistu ja 
kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden an-
taman ratkaisun perusteella korjattu.

Lisätiedot
Janina Riutta, puhelin
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