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§ 269
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

HEL 2018-010049 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankinta-
päätöksen 6.9.2018 (127 §) laatupisteytystä kohteissa Psykiatrian, mie-
lenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä tekevien yksilötyö-
nohjaus (hankinnan kohde 1a) ja ryhmätyönohjaus (hankinnan kohde 
1b).

********** myönnetään 30 laatupistettä työkokemuksen ja työnohjausko-
kemuksen perusteella hankinnan kohteessa 1a. Tämän seurauksena 
********** kokonaispisteet kohteessa 1a nousevat 95,63 pisteeseen ja 
hänet lisätään kohteen puitesopimukseen (Kohteeseen 1a valittujen 
palveluntarjoajien alin kokonaispistemäärä oli 82,50).

********** myönnetään 30 laatupistettä työkokemuksen ja työnohjausko-
kemuksen perusteella hankinnan kohteessa 1b. Tämän seurauksena 
********** kokonaispisteet kohteessa 1b nousevat 60,00 pisteeseen ja 
hänet lisätään kohteen puitesopimukseen (Kohteeseen 1b valittujen 
palveluntarjoajien alin kokonaispistemäärä oli 58,00).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksessä 
6.9.2018 (127 §) valitut muut palveluntuottajat säilyvät alkuperäisen 
hankintapäätöksen mukaisesti valittuina puitesopimuksessa. Puitesopi-
muksen etusijajärjestys määrittyy kohteittain kunkin palveluntarjoajan 
kokonaispistemäärän mukaisesti.

Käsittely

Kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä ja hankinta-asiantuntija Ilkka Paukku-
nen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä. Heitä kuultiin samassa yhteydessä myös muista työnoh-
jauspalvelujen hankintaa koskevissa oikaisuvaatimusasioissa (tämän 
pöytäkirjan § 270-276).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen muutok-
senhakuaika on päättynyt 27.9.2018. ********** on tehnyt hankintapää-
töksestä oikaisuvaatimuksen määräajan puitteissa 25.9.2018. Oikaisu-
vaatimus on esitetty liitteessä 1.

Työnohjauspalvelujen kilpailutuksen laatupistekriteerinä oli kohteissa 
1a ja 1b työkokemuksen osalta vähintään viiden vuoden työkokemus 
psykiatrian, mielenterveystyön, päihdetyön, psykoterapiatyön asiakas- 
ja/tai potilastyöstä. ********** on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt työ-
kokemustaan koskevan selvityksen, jonka perusteella voidaan todeta 
tämän täyttävän vaaditun kriteerin. Näin ollen ********** myönnetään 
työkokemusta koskevat 15 laatupistettä kilpailutuksen kohteissa 1a ja 
1b.

Työnohjauspalvelujen kilpailutuksen laatupistekriteerinä oli kohteissa 
1a ja 1b työnohjaajakokemuksen osalta vähintään 100 ohjaustunnin 
kokemus kolmen viime vuoden ajalta psykiatrian, mielenterveystyön, 
päihdetyön, psykoterapiatyön asiakas- ja/tai potilastyöhön liittyen. 
********** on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt työnohjaajakokemus-
taan koskevan selvityksen, jonka perusteella voidaan todeta tämän 
täyttävän vaaditun kriteerin. Näin ollen ********** myönnetään työnoh-
jaajakokemusta koskevat 15 laatupistettä kilpailutuksen kohteissa 1a ja 
1b.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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