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12 §
Option tilaaminen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 
palvelutilaverkkosuunnittelun lisäselvitystöistä vuodelle 2022

HEL 2022-000621 T 02 08 02 01

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimialan palvelutilaverkkosuunnittelun option lisäselvitystöistä. Tilauk-
sen arvo on 101 920 euroa (alv 0 %). 

Kyse on hankintasopimuksen mukaisesta, hankinnan HEL 2020-
010947/5.2.2021 §:n 4 kilpailutuksessa ilmoitetusta optiosta palvelutila-
verkkosuunnittelun lisäselvitystöistä vuodelle 2022, joista pyydettiin 
kiinteä kattohinta (alv 0 %) 1 000 työtuntia 120 000 euroa.

Hankinnan alkuperäinen arvo, lisäselvitys keittiöpalveluverkon tarkaste-
lusta ja tämä optio yhteenlaskettuna kokonaisarvo on kaikkiaan 
225 455 euroa.

Päätöksen perustelut

Tilaomaisuusyksikön päällikkö päätti 5.2.2021 § 4 (HEL 2020-010947) 
tehdä Granlund Oy:n kanssa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimialan palvelutilaverkkoselvitystä koskevan konsulttisopimuksen. Al-
kuperäisen hankinnan arvo on 105 455 euroa (alv 0 %).

Tekninen johtaja päätti 11.8.2021 § 171 (HEL 2020-010947) Tekninen 
johtaja päätti tilata Granlund Oy:ltä Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter-
veystoimialan palvelutilaverkkosuunnittelun lisäselvitystyönä keittiöpal-
veluverkon tarkastelun 18 080 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Hankinnan kilpailutuksessa ilmoitettiin optiosta palvelutilaverkkosuun-
nittelun lisäselvitystöistä vuodelle 2022, joista pyydettiin kiinteä katto-
hinta (alv 0 %) 1 000 työtunnille. Työn aikana ilmeni tarve tehdä lisä-
selvitystyö keittiöpalveluverkon tarkastelusta jo syksyllä 2021. Näitä 
koskevia lisäselvitystöitä tilattiin teknisen johtajan päätöksellä 
(11.08.2021 § 171) 160 työtuntia 18 080 euron (alv 0 %) kokonaishin-
taan.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
23.11.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-010947 Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutilaverkkoselvitys.

Hankinnan kohde ja hankintamenettely



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus

20.01.2022

Tekninen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Hankinnan kohteena on sosiaali- ja terveystoimialan palvelutilaverkko-
selvityksen ylläpito ja jatkokehittäminen

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 
23.11.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-010947 Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutilaverkkoselvitys.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Ky-
seessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme (3) tarjousta, joista valittiin yksi 
(1) kokonaistaloudellisesti edullisin. Valituksi tulleen sopimustoimittajan 
kanssa tehtiin sopimus ajaksi 3.3.-31.12.2021 Sopimusta on mahdollis-
ta jatkaa optiokaudella.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
11.5.2021 § 248 mukaan teknisellä johtajalla on hankintavaltuus ilman 
eurorajaa päättää optioista. Tekninen johtaja on näin ollen toimivaltai-
nen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot
Tuomas Kujala, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 27852

tuomas.kujala(a)hel.fi
Tuija Lindén, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 37405

tuija.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Granlund Oy Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupun-

kiympäristölautakunta
.


