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§ 116
Hätämajoituspalvelun hankinta asunnottomille helsinkiläisille ja pa-
perittomille

HEL 2020-006063 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto ja psykiatria- ja päihde-
palvelujen johtaja Mikko Tamminen olivat kutsuttuina asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Leo Bergmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

A hyväksyä hätämajoituksen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja eh-
dot sekä päättää oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tar-
vittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.
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B oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan

-tekemään hankinnasta päätöksen

-päättämään optiokauden käyttöönotosta

-allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

-päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto ja psykiatria- ja päihde-
palvelujen johtaja Mikko Tamminen ovat kutsuttuina asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Helsingin kaupunki hankkii hätämajoituspalvelua paperittomille yksin 
eläville, pariskunnille ja perheille sekä päihteettömille ja päihdeongel-
maisille asunnottomille helsinkiläisille. Hankinta täydentää Helsingin 
kaupungin omaa hätämajoituspalvelua. 

Perustuslain 19 §:n 1 momentin takaama ihmisarvoisen elämän edellyt-
tämä välttämätön huolenpito merkitsee, että sellaisessa tilanteessa, 
jossa henkilö on vailla vakinaista asuntoa ja hänen olosuhteensa muu-
toin edellyttävät kiireellisen asumisen tai majoituksen järjestämistä, voi 
kunnalle syntyä velvoite järjestää kiireellisesti asumista tai asumisolo-
suhteita koskeva ratkaisu järjestämällä sosiaalihuoltolain 21 §:n mukai-
sia asumispalveluja. 

Hätämajoituksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21 § mukaista tilapäis-
tä asumista, jota järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, 
kiireellistä apua asumisessa tai asumisensa järjestämisessä.

Arvioitu palveluntarve päihteettömästä ryhmämuotoisesta hätämajoi-
tuksesta on 50 paikkaa, joista paperittomille on 30 paikkaa ja muille 20 
paikkaa; päihdeongelmaisten ryhmämuotoisesta hätämajoituksesta 30 
paikkaa ja erillisasunnoissa tapahtuvasta hätämajoituksesta 40 paik-
kaa, joista 30 on paikkaa paperittomille ja 10 paikkaa muille.

Tarjouskilpailu

Hätämajoituspalvelun hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu.

Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoi-
mella menettelyllä.
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Hankinnan kohderyhmät ovat:

1. Päihteetön ryhmämuotoinen hätämajoitus, jossa asiakkaina ovat 
päihteettömät helsinkiläiset asunnottomat ja ensisijaisesti yksin tai puo-
lisonsa kanssa elävät paperittomat

2. Päihdeongelmaisten ryhmämuotoinen hätämajoitus, jossa asiakkai-
na ovat ensisijaisesti päihdeongelmaiset asunnottomat helsinkiläiset

3. Erillisissä asunnoissa tapahtuva hätämajoitus, jossa asiakkaina ovat 
ensisijaisesti paperittomat lapsiperheet ja yksin tai puolisonsa kanssa 
elävät henkilöt, joilla on erityinen peruste erillisasunnosta.

Kilpailutuksessa tarjouksen voi jättää ja voi tulla valituksi palveluntuot-
tajaksi yhteen tai useampaan hankinnan kohteeseen.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut, palvelun 
hinnoittelu sekä tarjoajille että palveluille asetettavat vähimmäisvaati-
mukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koske-
vien vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut 
tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaati-
mukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1−5 (palvelukuvaus, tar-
jouspyyntö, sopimusluonnos, tietoasuoja- ja salassapitoliite ja käsittely-
toimien kuvaus). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan 
hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu 
julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, 
joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja 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, jossa hinnan painoarvo on 
100 %. Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat ehdottomia ja 
niillä pystytään takaamaan vaadittu laatutaso palvelulle.

Kohderyhmissä 1 ja 2 puitejärjestelyyn valitaan yksi (1) palveluntuottaja 
kumpaankin hankinnan kohteeseen. Kohderyhmän 3 puitejärjestelyyn 
valitaan kaksi (2) palveluntuottajaa etusijajärjestykseen.

Tehtävä sopimus
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Palvelu kilpailutetaan yhden (1) vuoden perussopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2021. 

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella op-
tiokaudella.

Helsingin kaupunki sitoutuu hankinnan kohteen 1 ja 2 hankintamääriin, 
jotka on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan kohteessa 3 
palvelua ostetaan tarpeen mukaan, eikä Helsingin kaupunki sitoudu 
mihinkään hankintamääriin.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 4.2.2020 § 19 päättänyt 
sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, 
että sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan osalta vahvistettu 
hankintaraja on 1 000 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta 
oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemään han-
kinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 
1 000 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä, ellei 
toimielin toisin päätä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä on sosi-
aali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, joka allekirjoittaa tämän pää-
töksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättää sopimusten ir-
tisanomisista tai purkamisista hankinnassa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Sosiaalityö Esitysteksti

.


