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Selvitys Deloitten sidonnaisuuksista
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Selvityksen tausta
Deloitte Oy (”Deloitte”) on sopinut Helsingin kaupungin kanssa (”Asiakas”) Länsimetro-projektiin
liittyvästä selvitystyöstä. Selvitystyön on kilpailutettu Asiakkaan ja Deloitten välillä olevan
konsultointipalveluja koskevan 26.6.2014 allekirjoitetun puitesopimuksen (”Puitesopimus”)
mukaisesti. Selvitystyön luonteen vuoksi on tärkeää että Deloitte on riippumaton toimija Länsimetroprojektiin nähden. Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää Deloitten mahdolliset sidonnaisuudet
Länsimetro-projektiin ja arvioida Deloitten riippumattomuutta.

Deloitten rooli asiantuntijapalveluiden tuottajana
Deloitte toimii laajasti erityyppisissä hankkeissa johdon asiantuntijapalveluiden tuottajana. Deloitten
palveluihin kuuluu tapauskohtaisesti niin tilaajan tukeminen kehityshankkeiden johtamisessa ja
toimeenpanossa kuin riippumattoman neuvonantajan rooli hankkeiden katselmoinnissa ja arvioinnissa.
Helsingin kaupungin Länsimetro-projektiin liittyvä Deloitten toimeksianto koskee ko. hankkeen
arviointia. Sitä koskevan riippumattomuuden osalta on keskeistä todeta, että Deloitte tai
toimeksiantoon osallistuvat asiantuntijamme eivät ole osallistuneet toimeksiantoihin tai tehtäviin,
joissa olisi tuettu Länsimetro-projektin osapuolia hankkeen johtamisessa, toimeenpanossa tai
toteutuksessa.
Deloittella ja sen palveluksessa olevilla henkilöillä on alla kuvattuja liikesuhteita ja liittymäpintoja
yrityksiin, jotka saattavat osallistua Länsimetro-projektin johtamiseen, toimeenpanoon tai
toteutukseen. Mitkään alla kuvatuista seikoista eivät Deloitten arvioinnin mukaan muodosta sellaisia
sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa Deloitten riippumattomuuden Länsimetro-projektiin liittyvässä
selvityksessä.
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Espoon kaupunki ja Helsingin kaupunki sekä eräät ko. kaupunkien omistamat
kuntayhtymät tai yhtiöt ovat Deloitten merkittäviä asiakkaita.
Deloitte myy ja toimittaa asiantuntijapalveluitaan, esimerkiksi tilintarkastusta,
konsultointia, veroneuvontaa tai yritysjärjestelyissä laajasti eri julkisen ja yksityisen
sektorin organisaatioille, joista eräät saattavat olla osallisina Länsimetroprojektissa. Toimittamamme palvelut eivät ole koskeneet Länsimetro-projektia
emmekä näe että ne vaarantaisivat Länsimetro-projektia koskevan selvityksen
tekemisen edellyttämän riippumattomuuden.
Deloitte on itse asiakkaana joidenkin Länsimetro-projektin osapuolten tuotteille tai
palveluille.
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Deloitte saattaa yksittäisissä tarjouskilpailuissa tai toimeksiannoissa, ei kuitenkaan
Länsimetro-projektia koskevissa, tehdä yhteistyötä jonkin Länsimetro-projektin
osapuolen kanssa pääosapuolena, alihankkijana tai konsortiokumppanina.
Deloitten palveluksessa saattaa olla henkilöitä, jotka ovat aiemmin työskennelleet
Länsimetro-projektissa mukana olevien osapuolten organisaatioissa, tai saattavat
siirtyä niiden palvelukseen lopetettuaan työsuhteensa Deloittella.
Deloitten asiantuntijat saattavat omistaa Länsimetro-projektiin osallistuvien
yritysten osakkeita. Asiakkaalle voidaan pyydettäessä toimittaa erillinen selvitys
toimeksiantoon nimettyjen asiantuntijoiden ko. omistuksista.
Deloitten muiden maiden yhtiöillä ja henkilöillä saattaa olla myös muita kuin edellä
lueteltuja liikesuhteita tai liittymäpintoja Länsimetro-projektin osapuoliin. Selvyyden
vuoksi todettakoon, että Deloitten jäsenyritykset ovat toisistaan erillisiä ja itsenäisiä
juridisia yhteisöjä eikä ainoallakaan sen jäsenyrityksistä ole vastuuta toistensa
toimista tai laiminlyönneistä
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