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§ 272
Idän terveysaseman henkilöstövuokrauksen hankinta

HEL 2020-012459 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä idän terveysaseman henkilöstövuokrauksen kilpailutuksen 
keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimia-
lan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, 
vähäisiä muutoksia, sekä

B oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

- tekemään hankinnasta päätöksen 

- päättämään optiokauden käyttöönotosta 

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set 

- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista. 

Käsittely

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja hankinta-
asiantuntija Iida Katila olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 33449

iida.katila(a)hel.fi
Mari Kinnunen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 47941

mari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja hankinta-
asiantuntija Iida Katila ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on lääkärien ja hoitajien vuokraus Helsingin kau-
pungin idän terveysasemalle, Myllypuron ja Vuosaaren toimipisteisiin. 
Hankittava palvelu koskee pääasiallisesti erilaista perusterveydenhuol-
lossa toteutettavaa kiireellistä palvelutuotantoa (päivystys- ja akuutti-
toiminta). Tilaaja voi kuitenkin väliaikaisesti osoittaa lääkäreille ja hoita-
jille myös muita heidän koulutustaan vastaavia tehtäviä.

Myllypuroon vuokrataan kolme (3) lääkäriä ja kaksi (2) hoitajaa. Vuo-
saareen vuokrataan kaksi (2) lääkäriä ja kaksi (2) hoitajaa. Kaikki vuok-
rattavat työntekijät työskentelevät kokoaikaisesti.

Idän terveysaseman henkilöstövajetta ei ole saatu täytettyä normaa-
lien, jo käytössä olevien rekrytointikanavien kautta. Idän terveysase-
man toiminnan turvaaminen edellyttää lääkäri- ja hoitajavuokrauksen 
käynnistämistä.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menette-
lyllä.

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus si-
ten, että hinnan painoarvo on 100 prosenttia.

Hankintayksikkö solmii sopimuksen yhden (1) palveluntuottajan kans-
sa.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä palve-
lulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko 
sopimuskauden ajan.

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

Sopimus

Kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen perussopimuskausi on 
kaksi (2) vuotta, ja sopimuskausi on suunniteltu alkavan 1.4.2021. So-
pimusta on tilaajan niin päättäessä mahdollisuus jatkaa korkeintaan 
kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa option käyttöönotos-
ta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden päät-
tymistä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 4.2.2020 § 19 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.

Sopimuksen 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 ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on terveys- ja päihdepalvelujen johtajalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 33449

iida.katila(a)hel.fi
Mari Kinnunen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 47941

mari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Terveysasemat


