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22 §
It-laitteet Vuosaaren terveys ja hyvinvointikeskukseen sekä perhe-
keskukseen

HEL 2018-006240 T 02 08 01 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia ja oikeuttaa tietotekniikkapäällikön 
tilaamaan tarvittavat kannettavat, näytöt, tulostimet ja kaapelit Vuosaa-
ren perhekeskuksen sekä terveys- ja hyvinvointikeskukseen. 

Lisäksi tietohallintopäällikkö päätti, että hankinnan ennakoitu kokonai-
sarvo ilman arvonlisäveroa saa olla enintään 320 000 euroa.

Laitteet hankitaan Helsingin kaupungin hankintakeskuksen tekemän 
puitesopimuksen (Tietotekniikan laitteet- H029-14, 18.12.2014) perus-
teella puitesopimuksen etusijajärjestyksen mukaisesti ilman kilpailutus-
ta Tietokeskus Yhtiöiltä.

Tämän päätöksen perusteella ei synny sopimusta, vaan hankinta teh-
dään erillisen tilauksen perusteella.

Tietohallintopäällikkö päätti edelleen, että hankinnan arvonlisäverotto-
mat kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan atk-inves-
toinneista, projektilta 398090100624 tilahankkeiden atk-laitteet.

Päätöksen perustelut

Vuosaaren perhekeskus sekä terveys- ja hyvinvointikeskus on suunni-
teltu toimimaan kannettavien tietokoneiden turvin. Taustatyötilojen ka-
lusteratkaisut vaativat pääsääntöisesti kannettavat koneet. Vastaanot-
tohuoneiden varustelu esim. sähköpöydät on suunniteltu kevyiden ja 
vähän tilaa vievien liikuteltavien laitteiden mukaisesti. Tulevaisuudessa 
lisääntyvät digitaaliset työmenetelmät ja asiakkaan lähiympäristöön jal-
kautuva kentällä tapahtuva työ lisäävät etätyön tarvetta, mikä edellyt-
tää, että työntekijöillä on henkilökohtaiset, kannettavat työvälineet. Täl-
lä hetkellä suurimmalla osalla on käytössä pöytäkone. Tällä päätöksellä 
hankittavat laitteet hankitaan Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 
tekemän puitesopimuksen perusteella ilman kilpailutusta Tietokeskus 
Yhtiöiltä hankintalain (348/2007) 32 § 2 momentin mukaisesti.
Tilattavaksi esitetyt laitteet ovat Helsingin kaupungin it-laitteita sekä tä-
hän kokonaisuuteen liittyviä palveluita koskevan hankintaehtosopimuk-
sen H029-14 (19.12.2016 - 18.12.2017) mukaisia laitteita.
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Tilattavaksi esitetyt laitteet ovat Helsingin kaupungin it-laitteita sekä tä-
hän kokonaisuuteen liittyviä palveluita koskevan hankintaehtosopimuk-
sen H029-14 (19.12.2016 - 18.12.2017) mukaisia laitteita.
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