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§ 222
Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen suorahankinta

HEL 2020-011859 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti COVID-19-pandemiavarasairaalan 
sairaanhoitajavuokrauksen hankinnasta Kotipalvelu Mehiläinen Oy:ltä 
ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:ltä. Hankinta toteutetaan suorahan-
kintana hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukai-
sesti. 

Suorahankintakausi alkaa 1.1.2021 ja päättyy heti, kun hankinnasta 
tehtävän kilpailutuksen mukainen sopimuskausi voidaan aloittaa, kui-
tenkin viimeistään 31.5.2021.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 
4 000 000 euroa. 

Tilaaja ei varasairaalan toiminnan käynnistämiseen varatun sairaanhoi-
tajaresurssin vuokrauksen jälkeen sitoudu mihinkään hankintamääriin, 
vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050-3809958

iida.katila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2020 2 (3)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/11
17.11.2020

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

Sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt COVID-19-
pandemiavarasairaalan valmistelun Herttoniemen sairaalan tiloihin. Va-
rasairaalaa valmistellaan hoitopaikaksi noin 300–400 koronavirusinfek-
tiota sairastavalle potilaalle, jotka tulevat varasairaalaan jatkohoitoon 
HUSin ja Helsingin sairaaloista tai suoraan kotihoidosta ja koronater-
veysasemilta.

Varasairaalan hoitajamitoitus on normaali Helsingin sairaalan hoitaja-
mitoituksen mukainen (0,8). Varasairaalan toiminnan edellyttämää sai-
raanhoitajaresurssia ei ole saatavissa normaalien, jo käytössä olevien 
rekrytointi- ja henkilöstön vuokrauskanavien kautta, minkä vuoksi vara-
sairaalan valmistelu edellyttää sairaanhoitajavuokrauksen käynnistä-
mistä.

Arvioitu vuokrattavien sairaanhoitajien tarve varasairaalan toiminnan 
käynnistyttyä on 50 henkilötyövuotta ja toiminnan huippukautena enin-
tään 150 henkilötyövuotta.

Hankinnasta on tehty aiempi sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 
5.5.2020 § 67, jonka perusteella on tehty suorahankintasopimukset Ko-
tipalvelu Mehiläinen Oy:n ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n kanssa. 
Tällä päätöksellä suorahankintaa jatketaan näiden palveluntuottajien 
kanssa edellä mainituissa sopimuksissa sovituin ehdoin ja hinnoin.

Suorahankinnan peruste

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman 
välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankin-
tayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheu-
tuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Hankintayksikkö katsoo, että suorahankintasopimusten tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä suunnitellun COVID-19-
pandemiavarasairaalan toiminnan käynnistämiseksi ja turvaamiseksi, 
kunnes hankinnasta tehtävän kilpailutuksen mukainen uusi sopimus-
kausi voidaan aloittaa.

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja sopimuksen solmiminen

Hankintayksikkö toimittaa tämän päätöksen perusteella suorahankintaa 
koskevan ilmoituksen julkaistavaksi julkisten hankintojen sähköisessä 
ilmoituskanavassa Hilmassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.
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Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuk-
sen.

Hankintasopimus tullaan tekemään vasta sen jälkeen, kun hankintalain 
(1397/2016) 131 §:n mukainen suorahankintaa koskeva määräaika on 
umpeutunut. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050-3809958

iida.katila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
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Tiedoksi

Hankintapalvelut
Helsingin sairaala


