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1. Kriisimajoitusta tarjottaessa kuinka määritellään asumisen sisältö/vaatimukset ja esim. voiko 

palveluntarjoaja tarjota vain päihteettömään asumiseen tarkoitettua asumista ryhmäkodissa 

kriisimajoituksen ajalle ja jossa palveluohjaus ja tuki. 

 

 Palvelu ja sen vaatimukset on kuvattu palvelukuvauksessa. Tällä kilpailutuksella ei hankinta 

kriisimajoitusta akuutissa päihdeongelmassa oleville asiakkaille, joiden arvioidaan tarvitsevan 

päihteetöntä ryhmäkotityyppistä tuettua asumista. Nämä palvelut tilaaja on kilpailuttanut 

aiemmin.  

 

2. Onko palkkatuella työllistämisen velvoite palvelukohtainen vai palvelutuottajakohtainen eli, jos tuottaa 

yhtä palvelua tai kaikkia neljää palveluja, niin montako on työllistettävä? 

 

 Palkkatuen työllistämisvelvoite on palvelutuottajakohtainen.  

 

3. Mitkä ovat nykyiset hinnat näille tai vastaaville palveluille? 

 

 Palvelua ei ole aiemmin kilpailutettu eikä nykyistä palvelua ole käytössä palvelukuvauksessa 

esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Näin ollen nykyistä hintaa vastaavanlaiselle palvelulle ei voida 

antaa.     

 

4. Yksityiset vuokranantajat edellyttävät vuokralaisilta yleensä häiriöttömiä luottotietoja. Täyttävätkö 

kriisimajoituksen asiakkaat tämän kriteerin, jotta jatkoasumisen järjestyminen ja vuokrasopimuksen 

tekeminen suoraan vuokranantajan kanssa on mahdollista?  

 

 Kriisimajoituksen asiakkaiden luottotiedoissa voi olla luottohäiriömerkintöjä. Mikäli asiakkaalla on 

vuokravelkaa edellisiin asuntoihinsa, palveluntuottaja sekä asiakkaan sosiaalialan työntekijä 

ohjaavat häntä tekemään maksusuunnitelman niistä asuttamisen esteiden poistamiseksi.     

 

5. Mikäli asiakas siirtyy suoraan kriisimajoituksesta pysyvään vuokra-asumiseen, onko palveluntuottaja 

tässä tapauksessa oikeutettu kahden kuukauden vuokraa vastaavaan palkkioon?  

 

 Kriisimajoituksen jälkeen asiakas voi poikkeustapauksissa siirtyä suoraan pysyvän 

vuokrasopimuksen piiriin ja palveluntuottajalla on tällöin oikeus kahden kuukauden vuokraa 

vastaavaan palkkioon. Asiakkaan siirtyminen kriisimajoituksesta ilman välivuokravaihetta pysyvään 

vuokra-asumiseen edellyttää menettelyn sopimista palvelun tilaajan kanssa.   

 

6. Mikäli asiakkaan asuminen pysyvässä vuokra-asunnossa päättyy vuoden sisällä asiakkaasta itsestään 

johtuvista syistä kuten maksamattomat vuokrat tai häiritsevä elämä, onko palveluntuottaja todella 

velvollinen järjestämään uudestaan kriisimajoituksen, välivuokra-asumisen ja pysyvän asumisen ilman 

korvausta tällaisessa entisestään hankaloituneessa tilanteessa? Tehdäänkö tässä kohtaa arviota 

asiakkaan asumiskyvystä ja mahdollisista tuen tarpeista ja miten se vaikuttaa palveluntuottajan 

velvollisuuteen järjestää asuminen uudestaan?  
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 Palvelun tavoite on tukea aktiivisesti asiakasta tai asiakasperhettä pysyvän vuokra-asunnon 

saamiseksi sekä edistää ja arvioida yhdessä tilaajan kanssa asiakkaan asumiskykyä. Palveluntuottaja 

ohjaa asiakasta noudattamaan asumisessa huoneenvuokralain mukaisia tapoja vuokranmaksussa, 

huoneistosta huolehtimisessa ja häiritsemättömässä elämisessä.  Mikäli palveluntuottajan 

ohjauksesta huolimatta pysyvä vuokra-asuminen katkeaa vuoden sisällä asiakkaasta tai 

asiakasperheestä johtuvasta syystä, palveluntuottaja on velvollinen järjestämään asiakkaan tai 

asiakasperheen uudelleen kriisimajoitukseen. Tilaaja vastaa kriisimajoituksen kustannuksista, mutta 

palveluntuottajalla ei ole oikeutta saada kahden kuukauden vuokraa vastaavaa palkkiota pysyvän 

vuokra-asunnon järjestämisestä. Tulee kuitenkin huomioida, että tilaaja on erikseen kilpailuttanut 

ne palvelut, joissa tarjotaan tuettua asumista eikä palvelua olla suuntaamassa kyseiselle 

asiakasryhmälle. Tilaajalla on myös oikeus käyttää erittäin haastavien asiakkaiden kohdalla 

puitesopimusjärjestelmän ulkopuolisia palvelutuottajia asiakkaan vastuutyöntekijän näin 

arvioidessa. (Ks. myös vastus 7.) 

 

7. Palvelukuvaus s10:  

"Mikäli asiakas / perhe joutuu palvelutuottajan järjestämästä pysyvästä vuokrasuhteisesta asumisesta 

uudestaan kriisimajoitukseen vuoden sisällä, on palvelutuottaja velvollinen järjestämään väli- ja 

pysyvän vuokrasopimuksen kriisimajoituksen jälkeen ilman palkkiota asiakkaalle / perheelle." 

 

Tarkoittaako em kappale myös tilannetta, jossa vuokrasuhde joudutaan purkamaan huoneenvuokralain 

61§ perusteella? Mikäli tarkoittaa, tarkoittaako se sitä myös tilanteessa, jossa tuen tarpeesta on 

raportoitu, mutta palvelujärjestelmä ei ole kyennyt tarjoamaan muuta paikkaa? 

 

 Poikkeustilanteissa ja tilaajan kanssa erikseen sovittaessa palvelutuottaja voi saada uuden palkkion 

järjestämällä asiakkaalle / perheelle uuden vuokra-asunnon. Edellytyksenä on, että asiakkaan / 

perheen palvelutarve on ollut selkeästi enemmän kuin palvelukuvauksessa määritelty ja tästä on 

raportoitu tilaajan edustajaa sekä toimenpiteistä huolimatta asiakkaan / perheen vuokrasopimus 

on jouduttu purkamaan huoneenvuokralain 61 § perusteella. 

 

8. Hankinnan kohteista 1. ja 2. (1. kriisimajoitus yksin eläville, kriisimajoitus pariskunnille ja perheille) 

Voiko tehdä tarjouksen vain kriisimajoituksesta ilman palveluntuottajan hallussa olevaa vuokra-

asuntokapasiteettia?  

 

 Tarjouksen voi tehdä hankinnan 1 ja 2 kohteista, vaikka palveluntuottajan hallussa ei ole vuokra-

asuntokapasiteettia. Palvelutuottajan tulee kuitenkin osana palvelua järjestää palvelukuvauksessa 

määritelty välivuokrausvaiheen ja pysyvä vuokra-asunto kriisimajoituksen jälkeen.  

 

9. Minkä verran palveluntuottajalla tulee olla vuokra-asuntokantaa varattuna? 

 

 Vuokra-asuntokannan suuruus on palvelutuottajan arvioitavissa. Tilaaja edellyttää hankinnan 

kohteissa 1 ja 2, että tarjottava vähimmäismajoituskapasiteetti on 15 kriisimajoituspaikkaa. 

Hankinnan kohteessa 3 ja 4 edellytyksenä on, että tarjoaja sitoutuu tuottamaan tarjoamassaan 

yksikössä kunkin hankinnan kohteen kaikki kriisimajoitus- tai ja tuetun asumisen paikat (10–20 



KRIISI- JA TILAPÄISMAJOPITUKSEN HANKINTA (H061-15/ HEL 2015-004328): 
Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset 

__________________________________________________________________________________ 

paikkaa/hankinnan kohde). Asunnon järjestäminen ei vaadi palveluntuottajan omaa 

asuntokapasiteettia vaan asunto voidaan hankkia muuta kautta. Palvelun kannalta on olennaista, 

että palveluntuottajalla on verkostot hankkia asuntoja vapailta markkinoilta.  

 

10. Miten tulee todeta hallussa oleva vuokra-asuntokapasiteetti / mahdollisuus saada vuokra-asuntoja 

käyttöön? 

 

 Vuokra-asuntokapasiteettia ei tule todentaa, mutta jättämällä tarjouksen palvelutuottaja sitoutuu 

järjestämään väli- ja pysyvän vuokra-asumisen. HUOM! Lisäyksenä tarjouspyyntöön: 

Palvelutuottajan tulee liitää tarjoukseensa selvitys / suunnitelma siitä, miten palvelutuottaja 

hankkii asiakkaille / perheille välivuokra-asunnon ja pysyvän vuokra-asunnon.  

 

11. Mitä tapahtuu, jos palveluntuottaja, asukas ja sosiaalitoimi eivät pysty järjestämään 

yhteistoiminnassakaan välivuokra-asuntoa. Jatkuvatko kriisimajoituksen laskutusperusteet? Mikäli ei, 

voiko kriisimajoitusasiakkaan kirjata ulos? 

 

 Kriisimajoituksen kesto on määritetty palvelukuvauksessa eri hankinnan kohteisiin. Mikäli 

palvelutuottaja ei pysty asetetussa ajassa tarjoamaan välivuokra-asuntoa asiakkaalle / perheelle, 

tilanteesta neuvotellaan tilaajan edustajan kanssa. Erikseen sovittaessa ja harkintaa käyttäen tilaaja 

voi pidentää kriisimajoitus- tai välivuokra-asumisaikaa.  

 

12. Tarjouspyyntöasiakirjoissa todetaan, että tilapäismajoituksen ostopalvelun tarve on n. 50 paikkaa 

yksinäisille ja n. 100 paikkaa perheille.  Hintalomakkeessa käytätte käsitteitä kriisimajoitus yksin eläville 

(50 paikkaa, minimi 15 paikkaa), kriisimajoitus pariskunnille ja perheille (60 – 80 paikkaa, minimi 15 

paikkaa) kriisimajoitusyksikkö tukea tarvitseville (10 - 20 paikkaa) ja tuettu asumisyksikkö (10 – 20 

paikkaa) turvakodista majoitettaville. 

 

Tarjouspyynnön palvelukuvauksissa esitetyssä prosessikaaviossa käsite kriisimajoitus tarkoittaa 

johdonmukaisesti asumispolun ensimmäistä vaihetta, joka toteutetaan majoituspalveluna ja joka 

vastaa Helsingin kaupungin kriisimajoitustyöryhmän käsitteenmäärittelyä. Tarkoittaako hintaliitteen 

käsite kriisimajoitus sananmukaisesti vain prosessikaavion ensimmäistä vaihetta, vai onko volyymissä 

mukana myös toinen vaihe eli palveluntuottajan järjestämä välivuokra-asunto?  Oletamme, että 

volyymiin ei missään tapauksessa lueta mukaan prosessin viimeistä vaihetta eli palveluntuottajan 

järjestämää pysyvää vuokra-asuntoa, koska perusmalli on virtaava ja johtaa pysyvän asuntokapasiteetin 

jatkuvaan kasvuun.  Paikkamäärätulkinnan täsmentäminen on tärkeää ennen kaikkea siksi, että 

palveluntuottaja tietää, mihin volyymiin tarjouksessaan sitoutuu? 

 

 Palvelutuottajakohtaiset minimäärät (kriisimajoitus yksin eläville minimi 15 paikkaa, kriisimajoitus 

pariskunnille ja perheille minimi 15 paikkaa) koskevat ainoastaan kriisimajoitusvaihetta eikä 

välivuokrausta tai pysyvää vuokra-asunnon järjestämistä. Minimäärällä tilaaja haluaa varmistaa, 

että palvelutuottaja pystyy tarjoamaan vähintään 15 kriisimajoituspaikkaa (ensimmäinen vaihe) 

tilaajan käyttöön.   

 



KRIISI- JA TILAPÄISMAJOPITUKSEN HANKINTA (H061-15/ HEL 2015-004328): 
Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset 

__________________________________________________________________________________ 

Hankinnan kohdekohtaiset kokonaispaikkamäärät on arvioitu seuraavasti: Kriisimajoitus yksin 

eläville 50 paikkaa, kriisimajoitus pariskunnille ja perheille 60–80 paikkaa, kriisimajoitusyksikkö 

tukea tarvitseville 10–20 paikkaa ja tuettu asumisyksikkö 10–20 paikkaa turvakodista 

majoitettaville. Nämäkin paikkamäärät koskevat ainoastaan ensimmäisen vaihetta eikä siis 

palveluntuottajan järjestämää välivuokra-asumista tai pysyvää vuokra-asumista.   


