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1. Kalustehankinta 
”Kalusteet oli tilattu turkulaiselta Divaani Oy:ltä. Voutilainen perusteli 
hankintaa ja kaupungin omien kalustehankkijoiden sivuutusta sillä, että 
sisustussuunnittelijan kaavailemia kalusteita ei saanut kuin Divaanista.” 
 

”Virkamies kertoo, että erityisesti taloushallinnossa ollaan vihaisia. Vir-
kamiesten ammattiylpeyttä oli loukattu, sillä taloushallinnon talouspääl-
likkö Leena Karhu-Westman oli tiedottanut Voutilaiselle jo hyvissä 
ajoin, että hankinta on laiton.” 
 

- Tavarahankintoihin sovelletaan julkisista hankinnoista annettua la-
kia 348/2007. Hankintalain mukaan tavarahankinnat tulee kilpailut-
taa. Hankintayksikkö voi kuitenkin tehdä suorahankinnan lain 27 ja 
28 §:ssä säädetyin edellytyksin. 

- Sisäinen tarkastus haastatteli johtava asiantuntija Jarmo Räihää 
16.6.2009 ja saadun tiedon mukaan sosiaalijohtajan huoneen sisus-
tussuunnittelu oli aloitettu vuonna 2006 sosiaaliviraston tilayksikön 
johdolla. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Anneli Jäntti. Jäntti kertoi 
haastattelussa 24.6.2009, että sisustussuunnitelman luonnos val-
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mistui syyskuussa 2006 ja sosiaalijohtaja koe-istui siinä ehdotettua 
tuolimallia. Tuoli ei ollut sopiva ja se palautettiin. Sosiaalijohtajan 
huoneen kalustusprojekti keskeytyi, sillä sosiaalivirastossa jäätiin 
odottamaan Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä sosiaalijohtajan 
vaalin lainvoimaisuudesta. Jäntti hävitti sisustussuunnitelman tar-
peettomana jäädessään eläkkeelle 1.9.2007.  

- Sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen haastattelussa 25.6.2009 Vouti-
lainen kertoi ottaneensa vuonna 2007 puhelimitse yhteyttä Viestin-
tätoimisto Aurinkoinen Oy:n. Voutilainen oli käyttänyt Diakonissalai-
toksessa työskennellessään yrityksen palveluita vastaavanlaisessa 
suunnittelutyössä. Suunnittelutyön hinta oli 5.124€ (sis.alv 22 %). 
Lasku on päivätty 14.12.2007. Tilaus on viety hankintajärjestelmä 
Kostiin 19.12.2007. Työn hinta ylitti vuoden 2007 talousarvion nou-
dattamisohjeissa olevan vähäisen hankinnan rajan. Ohjeessa tode-
taan, että ”arvoltaan vähäisenä hankintana pidetään tällä hetkellä 
arvonlisäveroineen enintään 3.500€:n suuruista hankintaa. Tämän 
rajan ylittävät hankinnat on kilpailutettava ja niistä tehtävät päätök-
set merkittävä päätösluetteloon.” Hankintaa ei kilpailutettu eikä viety 
päätösluetteloon. Tarjouspyyntö, tarjous ja tilaus on tehty suullisesti. 
Sosiaalivirasto ei pyytänyt suunnittelutyötä HKR:n Arkkitehtuuri-
osastolta. 

- Viestintätoimisto Aurinkoinen Oy:n varsinaisesta suunnittelutyöstä 
sosiaalivirastolla ei ole esittää kirjallista materiaalia tai suunnitel-
maa. Voutilainen kertoi haastattelussa 25.6.2009, että suunnittelu-
työhön liittyi useampi kansio, joissa oli mm. pohjapiirustuksia ja mat-
tonäytteitä. Voutilainen kertoi myös nähneensä Viestintätoimisto Au-
rinkoinen Oy:n ja Divaani Oy:n suunnittelijat useamman kerran Kal-
lion virastotalon tiloissa. 

- Kaupparekisteritietojen mukaan Viestintätoimisto Aurinkoinen Oy:n 
toimiala käsittää viestintä- ja PR-toiminnan suunnittelun, toteutuk-
sen, toimituksen sekä esiintymisen tiedotusvälineissä ja tapahtu-
missa. Sisustussuunnittelua ei mainita yhtiön toimialana. 

- Johtava asiantuntija Räihän mukaan suunnittelutyöstä ei ole muuta 
materiaalia kuin Divaani Oy:n tarjous. Divaani Oy antoi tarjouksen 
johtajan ja sihteerin työhuoneiden sisutuksesta 14.12.2007. Tarjo-
uksen yhteishinta oli 62.190€ (sis. alv 22 %).   

- Kaupparekisteritietojen mukaan Sisustajan Divaani Oy:n toimialana 
on harjoittaa huonekalujen, sisustustekstiilien, mattojen, valaisimi-
en, tapettien sekä muiden sisustusartikkelien tuontia, vientiä, kaup-
paa ja suunnittelua, sisustussuunnittelua sekä niihin liittyvää koulu-
tusta, julkaisutoimintaa ja konsultointia. 

- Viestintätoimisto Aurinkoinen Oy:n kotipaikka on Helsinki ja Sisusta-
jan Divaani Oy:n Turku. Yhtiöiden johdossa ei ole samoja henkilöitä. 

- Viestintätoimisto Aurinkoinen Oy:n laskussa 14.12.2007 todetaan 
laskun koostuvan suunnittelutyöstä sisältäen kilometrikorvaukset, 
tapaamiset ja kalusteiden valinnan sekä tarjouksen laatimisen. Las-
ku ei sisällä laskuerittelyä. 
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- Divaani Oy:n antamassa lopullisessa 6.3.2009 päivätyssä tarjouk-
sessa ehdotetaan kalusteita, joiden yhteishinta on 71.900€ (sis. alv 
22 %).  

- Tarkastuksessa tutustuttiin talouspäällikkö Leena Karhu-Westmanin 
lähettämään sähköpostiin (24.3.2009), jossa esitetään, että kalus-
tehankintapykälä valmistellaan uudestaan. Sähköpostissa esitetään 
yksilöimään hankinta ja selvittämään, voidaanko hankinta tehdä 
suorahankintana. Sähköpostin saajiksi on merkitty johtava asiantun-
tija Jarmo Räihä, sosiaalijohtajan sihteeri Marianne Winter sekä hal-
lintolakimies Anneli Levänen. Räihän haastattelussa saadun tiedon 
mukaan Räihä soitti sähköpostin saatuaan Karhu-Westmanille ja 
perusteli hankinnan hankintalain mukaiseksi viitaten hankintalain 
kohtaan suorahankinnasta. Voutilainen kertoi haastattelussa 
25.6.2009, että Räihä oli kertonut hänelle yleisesti kalustehankinnan 
valmistelusta, mutta ei Karhu-Westmanin lähettämästä sähköpostis-
ta.  

- Sosiaalijohtaja teki kalusteista hankintapäätöksen 3.4.2009. Pää-
töksen perusteluissa todetaan, että ”hankintaa ei ole kilpailutettu, 
koska vastaavia kalusteita ei ole saatavissa muualta”. Päätöksessä 
todetaan, että ”Sosiaalijohtaja päätti hankkia Divaani Oy:ltä liitteenä 
olevan tarjouksen mukaiset kalusteet kokonaishintaan 71.900 euroa 
(sis.alv. 22 %). Maksetaan sosiaalijohtajan käyttövaroista.”  

- Hankintakeskuksen sisäisen tarkastuksen pyynnöstä heinä-
elokuussa 2009 tekemän markkinakartoituksen perusteella voidaan 
todeta, että kaikkia Divaani Oy:n tarjouksessa mainittuja kalusteita 
olisi ollut tilattavissa myös muilta kalustetoimittajilta. Markkinakartoi-
tuksessa saatujen hinta-arvioiden perusteella Divaani Oy:n tarjous 
näyttäisi kilpailukykyiseltä.  

- Voutilaisen haastattelussa 25.6.2009, Voutilainen kertoi, että sosi-
aalivirastossa oli luotettu Viestintätoimisto Aurinkoinen Oy:n sisus-
tussuunnittelijaan, joka kertoi, että valtaosa huonekaluista oli tilatta-
vissa vain Divaani Oy:n kautta. 

- Päätös kalustehankinnasta vietiin osana sosiaalijohtajan päätösluet-
teloa sosiaalilautakunnan kokoukseen 7.4.2009. Sosiaalijohtajan 
päätös johdon kalusteiden hankinnasta on sosiaalilautakunnan esi-
tyslistassa (lisälista 2). Sosiaalilautakunnan pöytäkirjassa hankinta 
on ”Sosiaaliviraston viranhaltijain päätöksenteon seuraaminen – 
kohdassa otsikolla ”Sosiaaliviraston johdon kalusteiden hankinta”. 
Sosiaalilautakunta päätti, ettei se ota sosiaalijohtajan tekemiä pää-
töksiä käsiteltäväkseen.  

- Lautakuntakäsittelyn jälkeen sosiaalivirasto tilasi kalusteet Divaani 
Oy:ltä 8.4.2009 lähettämällä otteen päätösluettelosta Divaani Oy:lle.  
Tilauksen vakuutena ovat päätösluettelon pitäjän nimikirjaimet ja 
päiväys. 

- Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että koska sosiaalijohtaja 
Voutilaisen hankkimia kalusteita olisi ollut tilattavissa myös muilta 
toimittajilta, hankinta olisi tullut kilpailuttaa. Hankintakeskuksen te-
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kemän markkinakartoituksen perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, 
että hankinnan kilpailuttamatta jättämisellä ei ole aiheutettu talou-
dellista vahinkoa kaupungille. 
 
 
Muistion vakuudeksi
 
 
Sari Kyllönen
sisäisen tarkastuksen päällikkö, CIA 

 
 

 

 




