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136 §
Optiokauden käyttöönotto, Arkkitehtonisten viitesuunnittelupalve-
luiden hankinta

HEL 2022-010553 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti ottaa Arkkitehtonis-
ten viitesuunnittelupalveluiden hankinnassa käyttöön yhden (1) vuoden 
optiokauden siten, että sopimusta jatketaan ajalla 
21.1.2023─20.1.2024 seuraavien palveluntuottajien kanssa:

********** 

********** 

 AW2 Architects (0979166-2)

********** 

 Raami Arkkitehdit Oy (16021527)

 Sweco Architects Oy (0635637-4)

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton arvo on noin 450 000 e (alv 0 %). 
Optiokauden arvo on arvioitu koko hankinnan arvioidun arvon perus-
teella. 

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

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on kilpailuttanut arkkitehtonisten 
viitesuunnittelupalveluiden hankinnan, josta sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtaja on tehnyt päätöksen 23.11.2021, § 228. 

Hankinnan perussopimuskausi on 21.1.2022─20.1.2023.

Sopimusehtojen mukaan sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä 
jatkaa yhdellä yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella perussopi-
muskauden jälkeen. Tilaaja päättää option käyttöön ottamisesta vii-
meistään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkamis-
ta. 

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta.
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Optiokaudella noudatetaan perussopimuksen ehtoja ja hintoja sen mu-
kaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä 
20.1.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta 
perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuk-
sista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.5.2022, § 104.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

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

mari.rinkinen(a)hel.fi
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