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39 §
Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelujen puitesopi-
muksen siirtäminen sulautumisen johdosta Paloässät Oy:ltä Sitowi-
se Oy:lle

HEL 2022-002798 T 02 08 02 00

Päätös

Tekninen johtaja hyväksyi Paloturvallisuussuunnittelu- ja -
asiantuntijapalveluja koskevan puitesopimuksen (HEL 2020-008105) 
siirron Paloässät Oy:ltä (Y-tunnus 2266204-8) Sitowise Oy:lle (Y-
tunnus 2335445-0) yritysten sulautumisen johdosta.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala kilpailutti puitejärjestelyn 29.6.2020 päivä-
tyllä tarjouspyynnöllä. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaosto on tehnyt hankintapäätöksen 1.10.2020 § 112.

Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 12.11.2020 allekirjoitetun 
määräaikaisen Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelujen 
puitesopimuksen 31.10.2022 saakka Paloässät Oy:n kanssa. 

Paloässät Oy on 31.12.2021 sulautunut Sitowise Oy:n kanssa ja sulau-
tunut yritys jatkaa toimintaa nimellä Sitowise Oy. 

Yritys on toimittanut hankintayksikölle 14.1.2022 päivätyn tiedotteen, 
jonka mukaan sulautumisella ei ole vaikutusta sopimuksiin eikä henki-
löstöön. Saatujen selvitysten perusteella yritys täyttää tarjouspyynnös-
sä sopimustoimittajaksi valitulle yritykselle asetetut vähimmäisvaati-
mukset.

Hankintalain 136 §:n 2 momentin mukaan hankintasopimukseen ja pui-
tejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, 
jos alkuperäinen sopimuskumppani korvataan uudella sopimuskump-
panilla ja jos alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön ra-
kennejärjestelyjen, yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan muu-
tosten seurauksena kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyt-
tää alun perin vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset edellyt-
täen, ettei tästä aiheudu muita olennaisia muutoksia sopimukseen eikä 
tällä pyritä kiertämään tämän lain soveltamista.

Viranhaltijan toimivalta
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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 julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n mukaisissa sopimusmuu-
toksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten yhteenlasketun 
arvon perusteella, eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mu-
kaisesti. Tekninen johtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään so-
pimusmuutoksesta.
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