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§ 271
Rokotushenkilöstön vuokrauksen hankinta

HEL 2020-012350 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä rokotushenkilöstön vuokrauksen hankinnan 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
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 33449

iida.katila(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 rokotushenkilöstön vuokraus. Rokotushenki-
löstöä vuokrataan hoitamaan Covid-19-rokotuksia, influenssarokotuksia 
ja nuorten papilloomavirus (HPV) -rokotuksia. Vuokrattavien työnteki-
jöiden tulee olla Suomessa laillistettuja sairaanhoitajia tai terveydenhoi-
tajia, joilla on kokemusta rokottamisesta.

Rokotusten hoitamiseen tarvittavaa henkilöstöresurssia ei ole saatavis-
sa normaalien, jo käytössä olevien rekrytointikanavien kautta. Roko-
tushenkilöstön vuokraus on käynnistettävä, jotta voidaan turvata se, et-
tä rokotushenkilöstöä on saatavilla riittävä määrä samanaikaisesti.

Tarjouskilpailu

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

Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon valitaan vähintään kol-
me (3) kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävää palveluntuotta-
jaa. Valitut palveluntuottajat asetetaan halvimman hinnan mukaiseen 
etusijajärjestykseen. Tilaaja tekee tilaukset ensisijaisesti etusijajärjes-
tyksen ensimmäiseltä palveluntuottajalta. Mikäli ensisijaisella palvelun-
tuottajalla ei ole tarjota tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä rokottajia, 
tilaaja tekee tilauksen toissijaiselta palveluntuottajalta. 

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa kiiretilanteissa. Jos toissijaisen 
palveluntuottajan vasteaika työntekijän toimitukseen on lyhempi kuin 
ensisijaisen palveluntuottajan, voidaan tilaus tehdä toissijaiselta palve-
luntuottajalta.

Puitejärjestelyn lisäksi tilaaja voi käyttää myös muita kanavia rokotus-
henkilöstön vuokrauksessa.
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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 
§: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. Sopimusta on tilaajan niin päättäessä mahdollisuus 
jatkaa korkeintaan kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa 
option käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen perusso-
pimuskauden päättymistä.

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.

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 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
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
Iida Katila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 33449

iida.katila(a)hel.fi
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Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Terveysasemat


