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§ 157
Mielenterveyskuntoutujien palveluiden hankinta Niemikotisäätiöltä

HEL 2016-004885 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Niemikotisäätiön kanssa 
solmittavan 1.9.2016 alkavan ja toistaiseksi voimassaolevan sopimuk-
sen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston virastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveysviraston puolesta aikaisempien sopimuksen irtisanomisesta 
sekä valtuuttaa tarvittaessa irtisanomaan ja purkamaan tämän päätök-
sen perusteella allekirjoitettavan sopimuksen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Vilma Jussila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43260

vilma.jussila(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1 Niemikotisäätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
2 Niemikotisäätiön sopimusluonnos.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Asumisen tuen päällikkö
Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtaja
Hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Taustaa

Niemikotisäätiö tuottaa sääntöjensä mukaan sosiaalipsykiatrista kun-
toutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä järjestämällä helsinkiläi-
sille avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille eriasteisesti tuettua 
ja ohjattua kuntoutusta. Säätiön kuntoutusjärjestelmä muodostuu asu-
muskuntoutuksesta, päivätoiminnasta, työkeskustoiminnasta ja työhön 
valmennuksesta. Säätiö järjestää myös ruokapalvelua ja loma- sekä 
virkistystoimintaa.

Niemikotisäätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Säätiö on hankin-
tayksikkönä toimivan Helsingin kaupungin sidosyksikkö (Laki julkisista 
hankinnoista 2007/348). Hankintayksikkönä Helsingin kaupunki voi teh-
dä sidosyksikköhankintoja Niemikotisäätiöltä niitä kilpailuttamatta, jos 
hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa 
valvoo sidosyksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikko-
jaan ja jos sidosyksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden han-
kintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. 

Helsingin kaupungin terveyskeskus on 31.12.2010 solminut Niemikoti-
säätiön kanssa puitesopimuksen hoito- ja kuntoutuspalveluista vuosille 
2011–2015 (Dnro 11-1/015). Lisäksi sosiaalilautakunta on 27.11.2007 
tehnyt päätöksen § 416 Niemikotisäätiön jälleenvuokraustoiminnan ja 
tukipalvelujen ostamisesta sosiaaliviraston käyttöön.  

Sopimukset yhdistetään uudessa Niemikotisäätiön ja sosiaali- ja ter-
veysviraston välisessä sopimuksessa.

Sopimus

Sosiaali- ja terveysvirasto hankkii Niemikotisäätiöltä helsinkiläisten mie-
lenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluja. Sopimuskausi alkaa 
1.9.2016 ja jatkuu toistaiseksi. Sopimus on esitetty tämän asian liittee-
nä nro 1.

Sopimuksen kohteena olevat palvelukokonaisuudet ovat seuraavat: 

 tehostettu palveluasuminen
 tuettu asuminen
 jälleenvuokraustoiminta
 päiväkeskustoiminta
 työkeskustoiminta
 koulutus- ja tuettu työllistämistoiminta
 loma- ja virkistämistoiminta
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Allekirjoitettavan sopimuksen sitoumukseton ja arvolisäveroton enna-
koitu arvo on 26,6 miljoonaa euroa. Koska sopimus on toistaiseksi voi-
massa oleva, on sopimuksen ennakoitu arvo laskettu neljän vuoden so-
pimuskauden mukaisesti.

Toteuttamisohjelma

Sopimusta täydennetään vuosittain toteuttamisohjelmalla, jossa nouda-
tetaan sopimuksessa sovittuja periaatteita ja tavoitteita. Sopimuksen 
mukaisesti paikkamäärän ja palvelun tarkennuttua tuotekohtaiset pal-
velujen hinnat sovitaan viimeistään tammikuun loppuun mennessä. To-
teuttamisohjelma hyväksytään ja allekirjoitetaan kalenterivuodeksi ker-
rallaan Niemikotisäätiön toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuk-
sen pohjalta.

Ostettavat tuotteet arvioituine määrineen on esitetty Niemikotisäätiön 
toimintasuunnitelmassa ja talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 (Lii-
te 2). Vuoden 2016 toteuttamisohjelman sitoumukseton arvioitu arvo on 
6,6 miljoonaan euroa.

Sopimuksen ja toteuttamisohjelman allekirjoittaminen ja päättäminen

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja var-
mentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on sosiaali- ja terveysviraston virastopäälliköllä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Vilma Jussila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43260

vilma.jussila(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1 Niemikotisäätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
2 Niemikotisäätiön sopimusluonnos.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Asumisen tuen päällikkö
Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtaja
Hankinta-asiantuntija
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