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§ 156
Lääkärityövoiman hankinta

HEL 2016-006352 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara oli kutsuttuna asiantuntijana 
kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A  Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä lääkärityövoiman 
vuokraamista koskevan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeut-
taa sosiaali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tar-
vittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B  Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikön

 tekemään hankinnasta päätöksen 
 päättämään optiokauden käyttöönotosta 
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset 
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista. 

Esittelijän perustelut

Hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen
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Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.5.2015 § 162 päättänyt viranhalti-
joiden hankintavaltuuksista siten, että osastopäällikön osalta vahvistet-
tu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta 
oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäälli-
kön tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on 
enemmän kuin 500 000 euroa.

Kilpailutuksen taustaa

Terveyskeskus kilpailutti lääkärityövoiman vuokraamisen vuonna 2012 
ja nykyinen sopimuskausi päättyy 17.1.2017. Kilpailutettavilla palveluil-
la täydennetään omaa palvelutuotantoa tarvittavilta osin.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on lääkärityövoiman vuokraaminen tilapäiseen si-
jaistarpeeseen (kliinisiin potilastehtäviin) potilastyöhön Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveysvirastoon neljän vuoden sopimuskaudeksi, 
joka on suunniteltu alkavaksi 18.1.2017.

Hankinnan osa-alueita ovat:

1. Vuodeosasto ja kotisairaalat
2. Sisätautien poliklinikka
    a. gastroenterologia
    b. kardiologia
3. Kuntoutuksen osaamiskeskus
    a. neurologia
    b. geriatria
4. Palvelualueiden lääkäripalvelut
    a. kotihoito
    b. monipuoliset palvelukeskukset ja palvelutalot

Tarjouskilpailu

Lääkärityövoiman vuokraamisen hankinnasta järjestetään tarjouskilpai-
lu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (348/2007) mukaisesti avoi-
mella menettelyllä. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä 1–4. Han-
kinta-asetuksen (614/2007) 6§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa jul-
kaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei 
julkaista internetissä.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joi-
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den on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja val-
voo sopimusehtojen noudattamista.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja terveysvi-
raston ja kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyynnön liitteineen.

Hankinnan osa-alueita ovat:

1. Vuodeosasto ja kotisairaalat
2. Sisätautien poliklinikka
    a. gastroenterologia
    b. kardiologia
3. Kuntoutuksen osaamiskeskus
    a. neurologia
    b. geriatria
4. Palvelualueiden lääkäripalvelut
    a. kotihoito
    b. monipuoliset palvelukeskukset ja palvelutalot

Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta osakohteesta. Tarjouk-
sen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun ollessa vakioi-
tu. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esi-
tetyt vähimmäisvaatimukset, joiden on täytyttävä koko sopimuskauden 
ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. 

Puitejärjestelyyn valitaan vähintään kolme ja enintään 10 palveluntuot-
tajaa, jotka asetetaan vertailuhinnan mukaiseen edullisuusjärjestyk-
seen.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 18.1.2017.

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa kuitenkin oikeuden irtisanoa sopimuk-
sen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palve-
lua, vaan hankkii palvelua tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
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Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Johtajalääkäri
Hankintapäällikkö
Hankinta-asiantuntija

.


