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24 §
Unipussien kokonaispalvelun hankinta kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle

HEL 2021-009442 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja päätti hankkia 
unipussien kokonaispalvelun Lindström Oy:lta. Unipussin kappalehinta 
on 0,85 senttiä/viikko. Tilattavat määrät määräytyvät päiväkotien erik-
seen ilmoittaman tarpeen perusteella. Hankinnan ennakoitu kokonai-
sarvo on 180 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 8.9.2021 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-009442. Hankinnan kohteena on 
unipussien kokonaispalvelu ja kilpailutus on toteutettu avoimella menet-
telyllä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä han-
kinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadulli-
sia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaati-
muksissa.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 8.9.2021 sähköisessä HILMA-
ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten 
jättämiselle päättyi 6.10.2021.

Tarjouksia saatiin yksi (1). Tarjouksen jätti Lindström Oy. Jätetty tarjous 
oli tarjouspyynnön mukainen ja täytti soveltuvuusvaatimukset. Tarjous-
pyynnössä pyydettiin tarjoajaa antamaan kolmelle erikokoiselle päivä-
kodille unipussin kappalehinta per viikko. Lindström Oy antoi kaikissa 
kokoluokissa hinnaksi 0,85 senttiä/unipussi/viikko.

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Molemminpuolinen ir-
tisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Helsingin kaupunki ei sitoudu 
tiettyyn määrään hankintoja. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisin-
taan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyk-
sellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 koh-
dan mukaan toimialalautakunta päättää omalla toimialallaan hankin-
noista tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta on oikeuttanut hallintojohtajan (HEL 2018-010092, 
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20.10.2020 § 250) päättämään hankinnoista 200 000 euroon (alv 0 %) 
asti.

Lisätiedot
Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhan-

kinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


