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Päätös hautauspalveluhankinnan hinnankorotusesitykseen
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Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä Haagan Hautaus-
toimiston / Exprima Oy:n 30.1.2020 hinnanmuutosesityksen hautaus-
palveluhankintaan liittyvään kantajan hintaan.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että 1.4.2020 alkaen kanta-
jan hinta on 80,00 euroa / hautauspalvelutapahtuma / kantaja.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Perhe- ja sosiaalipalveluilla on voimassa oleva sopimus Haagan Hau-
taustoimiston kanssa pääosin toimeentulotukeen oikeutettujen helsinki-
läisten vainajien hautaukseen. Perussopimuskausi hankinnassa on 
1.4.2018-31.3.2021.

Hautauspalveluihin myönnettävät maksusitoumukset ovat ns. harkin-
nanvaraista toimeentulotukea ja sen myöntämisestä päättää sosiaali- ja 
terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen nuorten palvelut ja aikuis-
sosiaalityö.

Hankintaan liittyy mahdollisuus tilata arkkuhautauksissa tarvittava mää-
rä kantajia.

Hinnankorotusesitys

Haagan Hautaustoimisto on esittänyt 30.1.2020 kirjallisesti hinnankoro-
tusesityksen kantajan hintaan. Sopimushinta kantajalle on 60,00 euroa 
/ kantaja / hautauspalvelutapahtuma. 

Sopimusehtojen mukaan hinta on kiinteä kaksi vuotta sopimuksen alle-
kirjoittamisesta. Sopimusehtojen mukaan hintoja voidaan korottaa enin-
tään 3 % yhden hinnantarkastuksen yhteydessä.

Perusteluissaan Haagan Hautaustoimisto toteaa, että kantajia ei saada 
palkattua Palveluntuottajan tarjouksessaan antamalla hinnalla. Palve-
luntuottaja esittää kantajan hinnaksi 80,00 euroa. Esitetty hinnankoro-
tus kantajan hintaan on 33,33 %.

Hinnankorotusesitystä on käsitelty perhe- ja sosiaalipalvelujen johdos-
sa ja arvioitu korotusesityksen kustannusvaikutuksia vuositasolla.  Ar-
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vio lisäkustannuksista on enimmillään 6 000,00 euroa / vuosi. Kantajien 
tarve riippuu arkkuhautausten määristä ja kantajien määrän tarpeesta 
kussakin hautaustapahtumassa.

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi
Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 050 434 5978

anne.qvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Peso
Hankintapalvelut

.


