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15 §
Tietosuojan konsultointipalvelujen tilaaminen

HEL 2018-003519 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia ja tilata 20 henkilötyöpäivää lisää 
tietosuojakonsultointipalveluja asianajotoimisto Reims & Co Oy:ltä tar-
jouksen 5.1.2018 mukaisesti. 

Nyt hankittavan palvelun kertakustannus on 27 000 euroa ilman arvon-
lisäveroa ja 19.1.2018 hankitun palvelun (tilausnumero K839004724) 
kertakustannus on 25 200 euroa ilman arvonlisäveroa. Hankinnan ko-
konaiskustannus nyt hankittavan ja aiemmin hankitun palvelun kanssa 
on yhteensä korkeintaan 55 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Kustan-
nukset maksetaan kustannuspaikalta 3902636090.

Tietohallintopäällikkö päätti lisäksi, että hankinta tehdään suorahankin-
tana hankintalain 1397/2016 40 § 2 momentin kohdan 4 perusteella ja 
koska järjestettävän tarjouskilpailun aiheuttamat kustannukset ylittäisi-
vät kilpailutuksen tuomat hallinnolliset säästöt. Hankinta alittaa hankin-
talain (1397/2016) 25 § mukaisen tavara- ja palveluhankintojen kansal-
lisen kynnysarvon.

Päätöksen perustelut

Tietosuojakonsultin palvelut tarvitaan resurssivajauksen täydentämi-
seksi viikolle 22/2018 saakka. Palvelu tuotetaan yhdeksän viikon aika-
na, keskimäärin kaksi päivää viikossa.

Hankittavat palvelut sisältävät tietohallinnon konsultointia tietosuoja-la-
kimiehen tehtäviin kuuluvissa asioissa, lokitietopyyntöjen hoitamista, 
valmistelua hoitavien viranhaltijoiden konsultointia sekä konsultointia 
sosiaali- ja terveystoimialan omaan toimintaan liittyvissä oikeudellisissa 
kysymyksissä. Lisäksi palveluun kuuluu kaupungin tietosuoja-ryhmän 
kokouksiin osallistuminen ja yhteistyö EU –tietosuoja-asetuksen toi-
meenpanoprojektin vetäjän kanssa sekä muut mahdolliset tietosuojaan 
liittyvät tehtävät ja raportointi tilaajalle sovitusti. EU:n tietosuoja-asetuk-
sen toimeenpanoon liittyen on tarpeen tietosuojalakimiehen kannano-
tot.
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