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19 §
Töölön monipuolisen palvelukeskuksen ruokapalvelut väliaikaisena 
suorahankintana kilpailutuksen valmisteluaikana

HEL 2020-002948 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia Töölön 
monipuolisen palvelukeskuksen ruokapalvelut Sodexo Oy:ltä.

Palvelua hankintaan 1.6.2020 alkaen 30.11.2020 asti.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 400 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Suorahankinta toteutetaan hankintalain 40 § 2 momentin 4 kohdan mu-
kaan, sillä sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä 
säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumat-
tomasta ja ennalta-arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen 
kiireen vuoksi.

Töölön monipuolisen palvelukeskuksen ruokapalvelu joudutaan hank-
kimaan suorahankintana Helsingin sosiaali- ja terveystoimialasta riip-
pumattomista syistä, kunnes sosiaali- ja terveystoimialan hankintayksi-
kön toteuttama Töölön monipuolisen palvelukeskuksen ruokapalvelun 
kilpailutus valmistuu. Nykyinen sopimus on irtisanottu palveluntuottajan 
toimesta päättymään 29.5.2020 ja tämän päätöksen perusteella solmit-
tavalla sopimuksella on tarkoitus turvata Töölön monipuolisen palvelu-
keskuksen ruokapalvelun jatkuvuus. Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala ei ole voinut ennakoida viivästystä, joka on luonteeltaan 
ennalta-arvaamaton ja jonka johdosta nykyisen hankintakauden sopi-
muskautta on välttämätön jatkaa. Arvioitu kilpailutuskausi kestää vuo-
den 2020 marraskuun loppuun asti.

Sopimusta jatketaan palveluntuottajan kanssa ajalla 1.6. - 30.11.2020 
alkuperäisen sopimuksen ehdoilla. Poikkeuksena palveluhinnat, joita 
korotetaan 5 %:lla suorahankintasopimuksella. 

Hankintayksikkö toimittaa tämän päätöksen perusteella suorahankintaa 
koskevan ilmoituksen julkaistavaksi julkisten hankintojen sähköisessä 
ilmoituskanavassa Hilmassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. 
Suorahankinnasta solmitaan palveluntuottajan kanssa erillinen sopi-
mus.
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Hankintasopimus tullaan tekemään vasta sen jälkeen, kun julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 131 
§:n mukainen suorahankintaa koskeva määräaika on umpeutunut. 
Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoi-
tuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan oikeus toteuttaa han-
kinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintaval-
tuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 4.2.2020, § 19.
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