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119 §
Päätös optiokauden käyttöönotosta, matkapalveluiden täydentävän 
liikennöinnin välitys- ja liikennöintipalvelut

HEL 2022-009464 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti ottaa matkapalvelui-
den täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöintipalvelun palvelu-
hankinnassa käyttöön ensimmäisen vuoden (1) optiokauden siten, että 
sopimusta jatketaan yritysten Taksi Helsinki Oy:n ja Menevä Oy:n 
kanssa.

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton arvo on noin 2 500 000 euroa (alv 
0 %). Optiokauden arvo on arvioitu koko hankinnan arvioidun arvon pe-
rusteella.

Optiokaudella tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palve-
lua hankitaan tilaajan tarpeen mukaan.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta.

Optiokaudella 1.3.2023─29.2.2024 noudatetaan perussopimuksen eh-
toja ja hintoja sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimus-
kauden päättyessä 28.2.2023.

Taustaa

Matkapalveluiden täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöintipalve-
lun palveluntuottajat on kilpailutettu vuonna 2020 avoimella menettelyl-
lä.

Hankinnan perussopimuskausi on 2.3.2021─28.2.2023.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hankinnan keskeiset peri-
aatteet ja ehdot päätöksessään § 38, 12.3.2019. Lisäksi sosiaali- ja 
terveyslautakunta on päättänyt oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optio-
kauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella 
solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja 
purkamisista.

Sopimus perustuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan
toimialajohtajan hankintapäätökseen 27.5.2020, § 104.
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Sopimusehtojen mukaan sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä 
jatkaa enintään kahteen (2) yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen 
perussopimuskauden päättymisen jälkeen. 

Tilaaja päättää option käyttöön ottamisesta viimeistään kuusi (6) kuu-
kautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista.

Lisätiedot
Niko Reunanen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

niko.reunanen(a)hel.fi
Mari Rinkinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 37769

mari.rinkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Tiedoksi

Kuljetuspalvelut
Hankintapalvelut


