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§ 22
Laitoshoidon ja poliklinikkapalveluiden suorahankinta

HEL 2013-016016 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- Hyväksyä vammaisten henkilöiden laitoshoidon ja Rinnekodin omille 
asiakkaille tarkoitettujen kehitysvammapoliklinikkapalveluiden 
suorahankinnan Rinnekoti-Säätiöltä. Palvelua ostetaan ajalle 1.1.2014-
31.12.2017 ja sen kokonaishinnaksi muodostuu enintään 21 500 000 
euroa. 

- Tehdä Rinnekoti-Säätiön kanssa sopimuksen ajalle 1.1.2014-
31.12.2017.

- Että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen 
tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lisäksi, että 
hankinnasta tehdään päätöksen jälkeen suorahankintailmoitus ja että 
sopimus Rinnekoti-Säätiön kanssa allekirjoitetaan ainoastaan, jos 
suorahankintailmoituksesta ei valiteta. 

- Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että 
hankintasopimuksen allekirjoittaa tilaajan puolesta perhe- ja 
sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö. Lisäksi sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston 
osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta sopimuksen 
irtisanomisesta ja purkamisesta. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43 149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osasto

Esitysteksti

Hankinta ja kilpailutus yksikkö Esitysteksti
Rinnekoti-Säätiö Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee 

- Hyväksyä vammaisten henkilöiden laitoshoidon ja Rinnekodin omille 
asiakkaille tarkoitettujen kehitysvammapoliklinikkapalveluiden 
suorahankinnan Rinnekoti-Säätiöltä. Palvelua ostetaan ajalle 1.1.2014-
31.12.2017 ja sen kokonaishinnaksi muodostuu enintään 21 500 000 
euroa. 

- Tehdä Rinnekoti-Säätiön kanssa sopimuksen ajalle 1.1.2014-
31.12.2017.

- Että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen 
tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee lisäksi, että 
hankinnasta tehdään päätöksen jälkeen suorahankintailmoitus ja että 
sopimus Rinnekoti-Säätiön kanssa allekirjoitetaan ainoastaan, jos 
suorahankintailmoituksesta ei valiteta. 

- Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee, että 
hankintasopimuksen allekirjoittaa tilaajan puolesta perhe- ja 
sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö. Lisäksi sosiaali- ja 
terveyslautakunta päättänee oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelut -
osaston osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta 
sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta. 

Esittelijä

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupungin lisäksi Rinnekoti-Säätiö on alueen ainoa 
laitoshoitoa tälle asiakasryhmälle tarjoava palveluntuottaja. 
Suorahankinta on perusteltua hankintalain 27 §:n 2:n kohdan 
perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriön periaatepäätöksen mukaan 
kehitysvammaisten laitoshoito korvataan asumispalveluilla. Markkinoilla 
ei ole Rinnekodin lisäksi muita laitospalveluntuottajia eikä tavoitteena 
ole laitoshoitopalvelujen lisääminen.

Hankinnan arvo on enintään 21 500 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) 
koko hankintakaudelta. Tilaaja hankkii palveluja vain tarvitsemansa 
määrän ja tarvitsemansa ajan. Palvelu on arvonlisäverotonta 
sosiaalipalvelua. Valitun palveluntuottajan kanssa tehdään nelivuotinen 
sopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2017. 
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Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. 
Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö julkaisee 
suorahankintailmoituksen HILMA-tietokannassa osoitteessa 
http://www.hankintailmoitukset.fi ennen hankintasopimuksen 
allekirjoittamista. Tällöin hankintasopimuksen voi allekirjoittaa 
aikaisintaan 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja 
varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää 
riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa perhe- ja sosiaalipalvelut -
osaston osastopäällikkö. 

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen) päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on 
tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva 
päätösvalta on perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäälliköllä. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43 149

tuula.poikonen(a)hel.fi
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