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§ 72
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelun suorahankinta Kä-
pytikka-talon asukkaille Hoitokoti Päiväkumpu Oy:ltä

HEL 2017-012612 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä asumispalvelujen suora-
hankinnat Käpytikka ry:n kiinteistön 33:lle asukkaalle Hoitokoti Päivä-
kumpu Oy:ltä. Suorahankinnat tehdään yksilöllisinä päätöksinä hankin-
talain 110 §:n mukaisesti, koska hoitosuhteen vaihtaminen olisi ilmei-
sen kohtuutonta asukkaiden kannalta.

Sopimukset laaditaan toistaiseksi voimassaolevina puolen vuoden irti-
sanomisajalla. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on nykyisellä asiakas-
määrällä noin 1 300 000 euroa vuodessa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaali-
palvelujen johtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella teh-
tävän sopimuksen sekä päättämään Helsingin kaupungin puolesta so-
pimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Eronen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 660 4935

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta

Hallinto Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitetty suorahankinta koskee Käpytikka-talon asukkaita, joiden asumi-
seen liittyvän palvelun on Hoitokoti Päiväkumpu Oy tuottanut usean 
vuoden ajan. Kyseessä on ainoa Helsingissä toimiva yksikkö, jonka tilat 
eivät ole palveluntuottajan tiloja, eli itse yksikkö ja palvelutuotanto ovat 
erilliset toisistaan. Käpytikka ry on vanhempien perustama yhdistys, jo-
ka rakennutti kiinteistön omille omaisilleen. Yksikön asunnot ja yhteiset 
tilat ovat Käpytikka ry:n omaisuutta ja asukkaat ovat vuokrasuhteessa 
yhdistykseen. Käpytikka ry:n asukkaiden palvelut on kilpailutettu kah-
desti, ja palveluntuottaja on kertaalleen vaihtunut. Edellisessä kilpailu-
tuksessa vuonna 2013 palveluntuottajaksi valikoitui Hoitokoti Päivä-
kumpu Oy.

Helsingin kaupunki kilpailutti kehitysvammaisten ihmisten asumispalve-
lut uudelleen vuonna 2018, ja uudet sopimukset ovat tulleet voimaan 
alkuvuodesta 2019. Mikäli Käpytikka-talon asukkaiden palvelut olisi 
otettu mukaan kilpailutukseen, palveluntuottaja talossa olisi saattanut 
vaihtua. Asukkaat ja heidän lähi-ihmisensä halusivat pitää tutun tuotta-
jan ja ylläpitää olemassa olevat hyvät hoitosuhteet myös kilpailutuksen 
jälkeen. Asukkaiden palvelun yksilöidyt hinnat, palvelujen taso, palvelu-
luokitukset ja laatuvaateet vastaavat kilpailutettua sopimusta.

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa lain 12 luvun mukaisissa so-
siaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen 
tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen 
epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai 
asiakassuhteen turvaamiseksi. 

Hankinta on yksilöity liitteessä 1, joka on salassa pidettävä lain viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin 25 
kohdan mukaisesti. Työmäärän vähentämiseksi kyseiset yksilölliset 
suorahankintapäätökset on koottu muodollisesti yhteen asiakirjaan. 
Suorahankinnan perusteet on harkittu kunkin asiakkaan kohdalla yksi-
löllisesti ja asiakastietojärjestelmässä olevissa päätöksissä mainitaan 
kunkin asiakkaan kohdalla hankintalain 110 §:n täyttymisen perusteet.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Eronen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 660 4935

minna.eronen(a)hel.fi
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