
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (2)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/8
17.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 267
Vammaispalvelulain mukaiset vammaisten työ- ja päivätoiminnan 
suorahankinnat ajalle 1.5.2014 - 30.4.2018

HEL 2014-007486 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintalain 67 § 
mukaisesti yksilöllisinä päätöksinä ennen 1.5.2014 alkaneet 
vammaisten työ- ja päivätoimintaan kuuluvat asiakkaiden sijoitukset 
edelleen jatkuviksi, enintään 30.4.2018 saakka, joka on palvelujen 
kilpailutukseen perustuva sopimuskausi ja johon mennessä palvelujen 
hankinnoista päätetään uudelleen.

Käsittely

Esteelliset: Sami Heistaro

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta on yksilöity liitteessä 1.

Hankintalain 67 § sallii suorahankinnan tekemisen seuraavasti:

”Suorahankintaa voidaan käyttää yksittäistapauksissa sosiaali- ja 
terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnassa, jos tarjouskilpailun 
järjestäminen, neuvottelumenettelyn käyttö tai palvelun tarjoajan 
vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksen 
mukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen 
turvaamiseksi.”

Vammaisten työ- ja päivätoiminta ostetaan ensisijaisesti kilpailutetuilta 
sopimuskumppaneilta. Nyt suorahankintana päätettävät ostot 
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perustuvat asiakkaiden voimassa oleviin sijoituspäätöksiin ja 
hankintalain 67 §: n antamaan mahdollisuuteen jatkaa asiakkaan 
olemista entisessä työ- ja päivätoimintapaikassa, koska palvelun 
tarjoajan vaihtaminen olisi asiakkaalle kohtuutonta. 

Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta kilpailutettiin vuoden 
2013 aikana ja neljän vuoden pituinen sopimuskausi voitiin ottaa 
valitusprosessin jälkeen käyttöön 1.5.2014 alkaen. Sopimuksia tehtiin 
14 palveluntuottajan kanssa, mutta sopimusten ulkopuolelle jäi 22 
sellaista palveluntuottajaa, joihin oli ennen kilpailutuksen tuloksen 
ratkeamista sijoitettu yhteensä 86 asiakasta. Nyt hyväksyttävänä 
olevista palveluntuottajista 10 on kuntaa tai kuntayhtymää ja 12 
yksityistä palveluntuottajaa, jotka eivät osallistuneet kilpailutukseen, tai 
eivät tulleet muutoin valituksi sopimustuottajaksi. 

Palvelun kustannus on laskettu neljän vuoden ajanjaksolle nykyisillä 
hinnoilla, joten kustannus on laskennallinen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
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Liitteet
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