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§ 233
Rintasyövän seulontamammografiatutkimusten hankinta

HEL 2019-009534 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

A päätti hyväksyä rintasyövän seulontamammografiatutkimuksen kilpai-
lutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin vält-
tämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B oikeutti terveys- ja päihdepalveluiden johtajan

-tekemään hankinnasta päätöksen

-päättämään optiokauden käyttöönotosta

-allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

-päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsitte-
lyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Elo Umukoro ei ollut läsnä ko-
kouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin

jukka.pellinen(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
2 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
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3 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
4 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Hallintoylilääkäri Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Palveluhankinta koskee rintasyöpäseulontatutkimusten tekemistä hel-
sinkiläisille naisille. Seulontamammografiatutkimukset ovat lakisääteisiä 
ja niihin kutsutaan kunakin vuonna 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ja 68 
vuotta täyttävät naiset.

Seulontamammografiatutkimuksiin kuuluvat seuraavat tehtävät:

-seulontakutsujen lähettäminen väestörekisteritietojen perusteella

-uusintakutsujen lähettäminen

-ajanvarausten tekeminen

-tutkimusten suorittaminen ajanmukaisella digitaalisella kuvantamistek-
niikalla

-seulontakuvien tulkinta

-radiologin lausunnot

-poikkeavia mammografialöydöksiä seuraavat lisätutkimukset
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-kuvien siirtäminen sähköisesti jatkohoitopaikkaan

-tutkimustulosten tiedottaminen asiakkaille, mahdollisiin jatkotutkimuk-
siin kutsuminen ja ohjaus tarvittaviin jatkotutkimuksiin

-raportointi

-asiakaspalautteiden välitön ilmoittaminen tilaajan yhteyshenkilölle

-röntgenkuvien arkistointi

-palveluntuottajan radiologian vastuulääkärin osallistuminen Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) viikoittaiseen preoperatiiviseen 
hoitokokoukseen.

Tutkimukseen kutsuttavia on vuosittain noin 40 000 henkilöä. Tutki-
muksiin on viime vuosina osallistunut 70‒80 prosenttia kutsutuista. 
Vuonna 2018 tutkimuksia tehtiin noin 30 000.

Tarjouskilpailu

Seulontamammografiatutkimusten hankinnasta järjestetään tarjouskil-
pailu. 

Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoi-
mella menettelyllä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut sekä tar-
joajille että palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomais-
ten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten li-
säksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suori-
tuskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimus-
ten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1−3 (palvelukuvaus, tar-
jouspyyntö ja sopimusluonnos). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 
§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se 
on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintail-
moitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen nou-
dattamista. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liit-
teissä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailuperusteena 
käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Palvelulle asetetut vähim-
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mäisvaatimukset ovat ehdottomia ja niillä pystytään takaamaan vaadit-
tu laatutaso palvelulle.

Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan kolmen (3) vuoden perussopimuskaudelle ja se 
on suunniteltu alkavaksi 1.1.2020. 

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) optiovuodella.

Tarjousasiakirjoissa esitetyt arvioidut hankintamäärät perustuvat aiem-
pien vuosien ostoihin, eivätkä ne sido Helsingin kaupunkia.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.11.2018 § 309 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- 
ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekir-
joittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että 
sopimukset allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Mikäli il-
menee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkami-
seen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmu-
kaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtajalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin

jukka.pellinen(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
2 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2019 5 (5)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
08.10.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

3 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
4 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Hallintoylilääkäri Esitysteksti

.


