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Kokousaika 15.12.2020 16:15 - 20:03, keskeytetty 17:52 - 18:00

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1 / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita (etänä) varapuheenjohtaja
Aro, Katju (etänä)
Bergholm, Tapio (etänä)
Bergman, Leo (etänä)
Ehrnrooth, Cecilia (etänä)
Heistaro, Sami (etänä)
Hyvärinen, Maritta (etänä)
Juva, Kati (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Niinimäki, Touko (etänä)
Niskanen, Aleksi (etänä)
Hagman, Sandra (etänä) varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Turpeinen, Leena (etänä) terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Sulavuori, Maarit (etänä) perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Meripaasi, Seija (etänä) sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
läsnä: 266 - 268 §, klo 16:15 - 17:59

Mäki, Tiina (etänä) hallintojohtaja
Juutilainen-Saari, Jaana (etänä) viestintäpäällikkö
Haapala, Maija (etänä) lakimies
Korhonen, Soili hallintoasiantuntija
Pajari, Sampo (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö

läsnä: 268 §, klo 16:38 - 17:27
Karell, Mikael (etänä) johtava controller

läsnä: 268 §, klo 16:38 - 17:27
Pikkarainen, Laura (etänä) johtajalääkäri

läsnä: 269 §, klo 18:00 - 18:24
Tamminen, Mikko (etänä) psykiatria- ja päihdepalvelujen johta-

ja
läsnä: 270 §, klo 18:25 - 18:44
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Lukkarinen, Timo (etänä) terveysasemien johtajalääkäri
läsnä: 271 §, klo 18:45 - 19:17, 272 
§, klo 19:18 - 19:35 sekä 273 §, klo 
19:36 - 19:42

Katila, Iida (etänä) hankinta-asiantuntija
läsnä: 271 §, klo 18:45 - 19:17 sekä 
272 §, klo 19:18 - 19:35

Kahilakoski, Johanna (etänä) vastaava hankinta-asiantuntija
läsnä: 273 §, klo 19:36 - 19:42

Sandell, Jemina (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
läsnä: 266 - 268 §, klo 16:15 - 17:52

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
266-281 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
266-281 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen hallintoasiantuntija
266-281 §
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§ Asia

266 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

267 Asia/2 Ilmoitusasiat

268 Asia/3 Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2021

269 Asia/4 Terho-säätiön tuottaman saattohoidon hankinta Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueelle ja pääkaupunkiseudun 
kunnille

270 Asia/5 Mielenterveyskuntoutujien palvelujen hankinta Niemikotisäätiöltä 
1.1.2021 alkaen

271 Asia/6 Rokotushenkilöstön vuokrauksen hankinta

272 Asia/7 Idän terveysaseman henkilöstövuokrauksen hankinta

273 Asia/8 Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelun hankinta

274 Asia/9 Koronaneuvontapalvelun hankinta

275 Asia/10 Liikkumisen apuvälineet hankinnan keskeytys ryhmän 7, positio 13 
osalta

276 Asia/11 Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen

277 Asia/12 Tietoset Oy:n hankintaoikaisuvaatimus henkilösuojainten hankinnan 
kohderyhmään 2

278 Asia/13 Lauran Kotihoito Oy:n hankintaoikaisuvaatimus sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen johtajan päätökseen 5.11.2020 § 52 koskien suomen-
kielisen kotihoidon asiakaspalveluostojen hankintaa

279 Asia/14 Käpyrinne ry:n hankintaoikaisuvaatimus ikääntyneiden ympärivuoro-
kautisen palveluasumisen hankintaan

280 Asia/15 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

281 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 266
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin ja vara-
tarkastajaksi jäsen Kati Juvan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 267
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut 
tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan kokouksessa):

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 842 Kansainvälisen adoptiopalvelun 
jatkoluvan hakeminen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 268
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2021

HEL 2020-012936 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 
2021 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja 
toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poisto-
ja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 euroa) Menot Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut 424 841 25 514
Terveys- ja päihdepalvelut 309 087 25 350
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 532 188 90 910
Hallinto 42 511 1 328
Toimialan yhteiset 222 467 15 698

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat ta-
lousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousar-
viokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion kor-
vaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 16.11.2020 pormestarin 
talousarvioehdotuksen mukaisen esityksen kaupunginvaltuustolle ta-
lousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2023. Kaupunginval-
tuusto päätti vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 talous-
suunnitelmasta 9.12.2020.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti sosiaali- ja terveystoi-
men toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteis-
ten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi seuraavat sosiaali- ja 
terveystoimialaa koskevat kehotukset liittyen vuoden 2021 käyttösuun-
nitelmaan:

- Hyväksyessään käyttösuunnitelman ja tulosbudjetit 2021 sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen ja 
haasteellinen lapsille ja nuorille sekä monille muille ryhmille, kuten yk-
sinäisyyttä kokeville ja ikääntyneille. Lautakunta painottaa, että tämän 
koronan aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan tunnistamiseksi ja paikallis-
tamiseksi on hyödynnettävä erilaisia menetelmiä, erityisesti etsivää työ-
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tä, jotta niitä pystytään purkamaan tehokkaasti ja etupainotteisesti. 
Lautakunta kehottaa toimialaa talousarvioennusteiden yhteydessä ra-
portoimaan, minkälaisiin toimii on ryhdytty tämän palvelu- ja hoitovelan 
paikkaamiseksi.

- Lautakunta kehottaa toimialaa hyväksyessään vuoden 2021 käyttö-
suunnitelman, kiinnittämään erityistä huomioita terveysasemapalvelui-
den saatavuuden ja toiminnan kehittämiseen itsetuotettuna toimintana 
sekä kohdistamaan lisäresursseja henkilöstön rekrytointiin ja pysyvyy-
teen.

- Lähisuhdeväkivaltaa koskien ilmoitusten määrä on noussut selvästi 
vuoden 2020 aikana. Lautakunta edellyttää toimialaa varautumaan sy-
venevään ongelmaan ja vahvistamaan naisiin kohdistuvan väkivallan 
tunnistamista, palveluketjua ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn 
koordinointia jo suunnitellun Lähisuhdeväkivalta lapsiperheissä -mallin 
lisäksi.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Vuoden 2021 käyttösuunnitelman sivulle 22 
kohtaan "Otamme käyttöön hävikkiruokaterminaalin sekä jatkamme 
ruoka-aputoiminnan kehittämistä osallisuutta ja ihmisten toimijuutta 
vahvistavaksi yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa. Edistämme ruoka-
avun käyttäjien kiinnittymistä sosiaali- ja terveyspalveluihin palveluoh-
jausta parantamalla." lisätään kappaleen loppuun seuraava lause: "Pa-
rasta ruoka-aputoiminnan kehittämistä on se, että Helsingin kaupunki 
antaa tarvittavat taloudelliset resurssit ruoka-apua tarjoaville järjestöille 
ja toimijoille. Ruoka-apu on yhä useamman helsinkiläisen turvana ta-
loudellisesti vaikeissa elämäntilanteissa. Kaupungin täytyy budjetoida 
ruoka-apujärjestöjen avustusrahat nykyistä suuremmalle tasolle, jotta 
heidän toimintansa ei riipu yhä enemmän yksityisistä lahjoittajista. Kyse 
on ennen kaikkea kaupungin arvovalinnasta eli siitä, kuinka paljon Hel-
singin kaupunki on valmis panostamaan ja auttamaan heikoimmassa 
asemassa olevia helsinkiläisiä".

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Karita Toijonen: Päätösehdotukseen tehdään seuraava lisäys: 
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"Lautakunta kehottaa toimialaa hyväksyessään vuoden 2021 käyttö-
suunnitelman, kiinnittämään erityistä huomioita terveysasemapalvelui-
den saatavuuden ja toiminnan kehittämiseen itsetuotettuna toimintana 
sekä kohdistamaan lisäresursseja henkilöstön rekrytointiin ja pysyvyy-
teen."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Päätösehdotukseen tehdään seuraa-
va lisäys: "Hyväksyessään käyttösuunnitelman ja tulosbudjetit 2021 so-
siaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vuosi 2020 on ollut poikkeuksel-
linen ja haasteellinen lapsille ja nuorille sekä monille muille ryhmille, ku-
ten yksinäisyyttä kokeville ja ikääntyneille. Lautakunta painottaa, että 
tämän koronan aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan tunnistamiseksi ja 
paikallistamiseksi on hyödynnettävä erilaisia menetelmiä, erityisesti et-
sivää työtä, jotta niitä pystytään purkamaan tehokkaasti ja etupainottei-
sesti. Lautakunta kehottaa toimialaa talousarvioennusteiden yhteydes-
sä raportoimaan, minkälaisiin toimii on ryhdytty tämän palvelu- ja hoito-
velan paikkaamiseksi."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus hyväksyttiin yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Katju Aro: Päätösehdotukseen tehdään seuraava lisäys: "Lähi-
suhdeväkivaltaa koskien ilmoitusten määrä on noussut selvästi vuoden 
2020 aikana. Lautakunta edellyttää toimialaa varautumaan syvenevään 
ongelmaan ja vahvistamaan naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamis-
ta, palveluketjua ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinointia jo 
suunnitellun Lähisuhdeväkivalta lapsiperheissä -mallin lisäksi."

Kannattaja: puheenjohtaja Sanna Vesikansa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Karita Toijonen)

Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen
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Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Katju Aro)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muurinen, 
Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 13 - 0.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä rauenneen vastaehdotuksensa 
osalta eriävän mielipiteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021_sisällys-
luettelo korjattu 15.12.2020

2 Tulosbudjetit 2021
3 Sitovat toiminalliset tavoitteet
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4 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet
5 Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuo-
den 2021 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon 
ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman 
poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 euroa) Menot Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut 424 841 25 514
Terveys- ja päihdepalvelut 309 087 25 350
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 532 188 90 910
Hallinto 42 511 1 328
Toimialan yhteiset 222 467 15 698

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat ta-
lousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousar-
viokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion kor-
vaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 16.11.2020 pormestarin 
talousarvioehdotuksen mukaisen esityksen kaupunginvaltuustolle ta-
lousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2023. Kaupunginval-
tuusto päätti vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 talous-
suunnitelmasta 9.12.2020.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveys-
toimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- 
ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yh-
teisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat 
suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä 
määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saa-
vutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen 
vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupungin-
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hallituksen 16.11.2020 ehdotukseen kaupunginvaltuustolle vuoden 
2021 talousarviosta. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2021 talousar-
viosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 9.12.2020.

Kaupunginhallituksen ehdotus sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 
talousarviosta on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 euroa)

Menot -2 295 557
Tulot 176 300

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 euroa)

Menot - 1 531 094
Tulot 158 800

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 euroa)

Menot - 15 000
Tulot 2 600

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopal-
velut

(1000 euroa)

Menot -13 000
Tulot 14 400
Toimintakate 1 400

5 10 04 Apotti

(1000 euroa)

Menot -41 142
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Tulot 500
Toimintakate -40 642

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 euroa)

Menot - 695 321

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 euroa)

Menot yht. 9 000

8050501

Tietotekniikkahankinnat 3 500

8050502

Muut hankinnat 5 500

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa 
(Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalve-
lut sekä Apotti) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousar-
viokohdissa toimintamenot.

Kaupunginhallituksen 16.11.2020 ehdotuksessa talousarvioksi 2021 on 
huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot. 
Kaupunginhallituksen ehdotuksessa on 20 miljoonan euron lisäkoh-
dennus sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Lisäksi kau-
punginhallitus esittää kohdennettavaksi kaupunginhallituksen käyttöva-
roista sosiaali- ja terveystoimelle 10 miljoonaa euroa, joka toteutetaan 
määrärahasiirtona alkuvuodesta 2021. Kaupunginhallituksen vuoden 
2021 käyttövaroista siirretään sosiaali- ja terveystoimelle 5 miljoonaa 
euroa sekä vuodelta 2020 säästyneitä varoja 5 miljoona euroa.

Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimi 
osallistuu Helsingin poliisi uuden ihmiskauppayksikön moniammatilli-
seen yhteistyöhön ja jatkaa terveysasemapalvelujen parantamista Tu-
levaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- hankkeen tavoitteiden mukai-
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sesti sekä analysoi terveysasemapalvelujen kehittämiskohteen ja niitä 
tukevat rakenteet. Kaupunginhallituksen lisäämää määrärahaa koh-
dennetaan etenkin ikääntyneen väestön määrän kasvusta johtuvaan 
palvelutarpeen kasvuun sekä mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. 
Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti edistetään mielenterveys-
kuntoutujien asumisketjua ja vahvistetaan ikääntyneiden digitaalisia 
valmiuksia.  

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma on tämän asian liitteenä 
1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystoimea 
sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakun-
nan 22.9.2020 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toimin-
nallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja ta-
louden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toimin-
nalliset tavoitteet ovat liitteenä 3. Sosiaali- ja terveystoimialan muut 
toiminnalliset tavoitteet sekä HYTE-tavoitteet ovat liitteessä 4 ja mää-
rälliset tavoitteet liitteessä 5.

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma jakaantuu keskeisiin 
kaupunkistrategian painopisteisiin ja muuhun kaupunkistrategian to-
teuttamiseen vuonna 2021. Lisäksi erillisinä kappaleina ovat Covid-19-
pandemian hoito- ja palveluvelan kustannukset ja Covid-19-pandemian 
palautumisohjelma, asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen hankkeet (Rakenneuudistus 
ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) sekä erikoissairaanhoidon 
toteuttamista koskeva HYKS-järjestämissuunnitelma. 

Erillisten kokonaisuuksien lisäksi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 
2021 keskeisinä painopisteinä ovat palvelujen saatavuuden ja saavu-
tettavuuden parantaminen, yhteensopivien ja integroitujen palvelujen 
sekä ehyiden palveluketjujen tuottaminen, oikea-aikaisten, ennaltaeh-
käisevien ja matalan kynnyksen palvelujen lisääminen sekä digitaalis-
ten palvelujen käytön laajentaminen.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoi-
minnan mukaisesti toimialalla syksyn 2020 aikana ja sitä on käsitelty 
toimialan henkilöstötoimikunnassa 16.11.2020 ja 7.12.2020. Lisäksi 
asiaa käsitellään järjestöneuvottelukunnan kanssa erikseen.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten ehyi-
den ja integroitujen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan 
roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten 
palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiak-
kaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehit-
tämistä jatketaan muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kushankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta paranne-
taan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja 
hoitoon pääsyä, että lisäämällä sähköisiä palveluja, jotka lisäävät myös 
Covid-19-pandemian palautumisohjelman tavoitteita. Matalan kynnyk-
sen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät ter-
veys- ja hyvinvointierojen kaventumista.  Helsinkiläisten terveyttä ja hy-
vinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa 
muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021_sisällys-
luettelo korjattu 15.12.2020

2 Tulosbudjetit 2021
3 Sitovat toiminalliset tavoitteet
4 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet
5 Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.12.2020 § 252

HEL 2020-012936 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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08.12.2020 Pöydälle

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Reko Ravelan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
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§ 269
Terho-säätiön tuottaman saattohoidon hankinta Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueelle ja pääkaupunki-
seudun kunnille

HEL 2020-013526 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

A) hankkia Terho-säätiöltä vaativan tason B saattohoitopalveluja ja 
vaativan erityistason C saattohoitopalveluja 208 200 euron vuosihinnal-
la kolmen vuoden sopimuskaudelle. Sopimukseen sisältyy myös kah-
den vuoden optio.

Hankinnan ennakoitu arvo sopimus- ja optiokaudella on yhteensä 
1 040 000 euroa.

Hankinta toteutetaan suorahankintana Hankintalain 40 §:n 2 momentin 
2 kohdan mukaan.

B) oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 

- päättämään vähäiseksi katsottavista ja teknisistä muutoksista sopi-
musluonnokseen ennen sen allekirjoittamista

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavan sopimuk-
sen

- päättämään optiokauden käyttöönotosta 

- päättämään sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Käsittely

Johtajalääkäri Laura Pikkarainen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelusopimusluonnos
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2 Palvelusopimusluonnos (henkilötiedot suojattu)
3 Vaativan erityistason saattohoidon palvelukuvaus
4 Potilasohjauksen lääketieteelliset ja sosiaaliset kriteerit
5 Vuosikustannusmalli ja laskutustiedot

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Terho-säätiö Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 
ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtajalääkäri Laura Pikkarainen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Taustaa

Helsinki on osallistunut HUSin johdolla käytyihin neuvotteluihin uudesta 
sopimuksesta vaativan tason B saattohoitopalveluja ja vaativan erityis-
tason C saattohoitopalvelujen hankinnasta Terho-säätiön kanssa.

Uudessa neuvotellussa sopimuksessa sopijapuolina ovat HUSin lisäksi 
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Sopimuksen mukaan Terho-
koti toimii HUS alueen vaativan erityistason saattopalvelujen tuottajana. 
Terhokoti on osa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien saattohoi-
toketjua siten, että HUS myöntää maksusitoumukset alueen vaativan 
erityistason potilaiden vuodeosastohoitoon, minkä lisäksi kaupungit 
voivat suoraan ohjata erityistason potilaita Terhokotiin. Sopimus kos-
kee Terhokodin vuodeosastohoitoa, joka käsittää 17 potilaspaikkaa. 
HUSin palliatiivisen keskuksen ylilääkäri myöntää maksusitoumuksen 
Terhokodin vuodeosastohoitoon. Potilaiden sisäänotosta ja hoitoon tu-
lojärjestyksestä päättää Terhokodin ylilääkäri.

Saattohoito jaotellaan kolmeen tasoon (A, B ja C), joista A taso vastaa 
yleisesti kaikissa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä annet-
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tavaa saattohoitoa, B taso erityistason saattohoitoa ja C tasolla (saat-
tohoitokodit ja Yliopistosairaaloiden palliatiiviset yksiköt) vaativaa eri-
tyistasoa. B- ja C tasolla henkilökunnalla tulee olla perusopintojen jäl-
keistä palliatiivisen lääketieteen/saattohoidon koulutusta. Vastuulääkä-
rillä tulee olla palliatiivisen lääketieteen pätevyys ja hoitohenkilökunnal-
la palliatiivisen hoidon/saattohoidon koulutusta ja kokemusta. Saavutet-
tavuus on ympärivuorokautista.

Perustason (A) saattohoidolla tarkoitetaan kuolevia potilaita, joiden oi-
reiden hoito tai muu tuki ei vaadi erityistoimia. Tällaisia voivat olla de-
mentoiviin sairauksiin kuolevat potilaat ja monisairaat vanhukset, joiden 
elämänlaadun takaaminen ei vaadi jatkuvaa lääkärin valvontaa. Erityis-
tason (B) saattohoitoa tarvitsevat potilaat, joilla on nopeasti etenevä tai 
monioireinen sairaus, jonka hoito vaatii erityisosaamista ja hoidon saa-
tavuutta ympärivuorokautisesti. Vaativan erityistason (C) saattohoidos-
ta on kyse moniongelmaisilla potilailla, joilla on vaikeahoitoisia oireita, 
vaikeaa psykososiaalista tai eksistentiaalista kärsimystä, sopeutumis-
vaikeuksia tai sosiaalisesti haastava tilanne (esimerkiksi pienten lasten 
vanhemmat, nuori potilas, aivokasvainpotilaat) tai saattohoitovaihe 
edellyttää erityisosaamista/toimenpiteitä kuten hengityksen tukemista 
tai sedaatiota (esimerkiksi ALS-potilaat, pään ja kaulan alueen syöpä-
potilaat). Sopimuksen kohteena olevat palvelut ovat vaativan erityista-
son (B ja C) saattohoitopalveluja. Sopimuksen kohteena olevat palvelut 
ovat HUSin osalta vaativan erityistason C palveluja ja kaupunkien osal-
ta vaativan tason B palveluja sekä vaativan erityistason C palveluja, jos 
kaupungilla on tällainen potilas hoidettavana. Potilaiden yhdenvertai-
suuden turvaamiseksi potilaiden ohjaus Terhokotiin perustuu kaikkien 
sopijapuolten kannalta yhtenäisiin, yhdessä määriteltyihin lääketieteel-
lisiin ja sosiaalisiin kriteereihin.

Uudessa sopimuksessa on lisäksi tarkoitus määritellä yhteistyön raken-
teet aiempaa tarkemmin HUSin, kaupunkien ja Terho-säätiön välille. 
Yhteistyötä seuraamaan ja kehittämään esitetään asetettavaksi sekä 
ohjausryhmä että lääketieteellinen yhteistyöryhmä. Kumpaankin tulee 
edustus kaikista yhteistyön osapuolista. Ohjausryhmän vastuulle kuu-
luvat yhteistyön taloudellis-hallinnolliset kysymykset ja lääketieteellisen 
yhteistyöryhmän vastuulle palveluiden sisältö ja käytön seuranta, pal-
veluiden yhdenvertainen ja tarkoituksenmukainen kohdentuminen ja 
palveluiden kehittäminen vastaamaan mahdollisimman hyvin tarpeita.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista anne-
tun lain (1397/2016) luvun 12 mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
hankinta. Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta voimaantulosta ja so-
pimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella.
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Palveluiden laskutus perustuu vuosikustannusmalliin, jossa palvelun-
tuottaja veloittaa palvelusta kiinteän vuosihinnan 2 499 000 euroa, joka 
oikeuttaa käyttämään keskimäärin 14 hoitopaikkaa Terhokodissa. Näis-
tä HUSin osuus on 11,5 paikkaa, Espoon 0,5 paikkaa, Helsingin 1,5 
paikkaa ja Vantaan 0,5 paikkaa. 

Vuosikustannus jakautuu vastaavasti HUSin ja kaupunkien kesken si-
ten, että HUSin osuus on 2 152 000 euroa, Espoon osuus 69 400 eu-
roa, Helsingin osuus 208 200 euroa ja Vantaan osuus 69 400 euroa. 
Sekä HUS että kaupungit tekevät kukin oman hankintapäätöksensä 
omasta laskennallisesta osuudestaan sopimus- ja optiokaudelle.

Koska neuvoteltu ratkaisu perustuu kalenterivuosille määritettyyn hin-
taan, on mallin soveltaminen tarkoitus aloittaa vuoden 2021 alussa.

Esityslistan liitteinä ovat hankintaa koskeva palvelusopimusluonnos ja 
palvelusopimuksen liitteinä 1–3 olevat vaativan erityistason saattohoi-
don palvelukuvaus, potilasohjauksen lääketieteelliset ja sosiaaliset kri-
teerit ja vuosikustannusmalli ja laskutustiedot.

Suorahankinnan peruste

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen 
liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedelly-
tyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, 
eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta 
kaventamisesta.

Terho-säätiön kohdalla kyse ei ole varsinaisesti teknisestä tai yksinoi-
keuteen rinnastuvasta syystä, mutta hankintayksikön käsityksen mu-
kaan millään muulla olemassa olevalla tai mahdollisesti perustettavalla 
toimijalla ei ole sellaista kyvykkyyttä, jota palvelujen tuottaminen edel-
lyttää, ja tilanne näin rinnastuu hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohtaa 
vastaavaan tilanteeseen. 

Teknisistä syistä johtuvaa yksinoikeutta on perusteltu hankintadirektii-
vin (2014/24/EU) johdanto-osan 50 kappaleessa seuraavasti: ”Jos yk-
sinoikeus johtuu teknisistä syistä, ne olisi määriteltävä tarkasti ja perus-
teltava tapauskohtaisesti. Niihin voitaisiin sisällyttää esimerkiksi se, että 
muun talouden toimijan on teknisesti lähes mahdotonta saavuttaa vaa-
dittu suoritustaso tai että on tarpeen käyttää erityistä tietotaitoa, välinei-
tä tai keinoja, joita ainoastaan yhdellä talouden toimijalla on käytettä-
vissään. Tekniset syyt voivat aiheutua myös erityisistä yhteentoimi-
vuusvaatimuksista, joiden on täytyttävä, jotta varmistettaisiin hankitta-
vien rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen toimivuus.”
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Sopimuksen kohteena olevien palveluiden tuottaminen edellyttää vaati-
van erityistason palliatiivisen hoidon osaamista ja pitkää kokemusta 
saattohoitopalveluiden tuottamisesta ja saattohoitokodin ylläpitämises-
tä. Käytännössä on mahdotonta, että muu toimija voisi saavuttaa nyt 
Terho-säätiöltä ja Terhokodilta edellytettävän suoritustason ja pystyisi 
hankkimaan vastaavan tietotaidon tason. Sopimuksen tarkoittamien 
palvelujen edellyttämä palliatiivisen hoidon osaaminen on suppea eri-
tyisosaamisen laji, ja HUS terveydenhuoltoalan toimijana ja kouluttaja-
na pystyy arvioimaan sitä, että tällaista osaamista ei ole ylipäätään 
markkinoilla saatavissa. Koska palvelu tuotetaan pääkaupunkiseudun 
ja Uudenmaan alueen potilaita varten, pitää palvelutuotannon myös si-
jaita potilaiden asuinpaikkojen läheisyydessä. Käytettävissä olevien tie-
tojen perusteella ilmeistä on, että kilpailutuksen järjestäminen sopimuk-
sen tarkoittamista palveluista ei johtaisi lopputulokseen.

Sopimuksen tekeminen nyt kyseessä olevassa hankinnassa on välttä-
mätöntä, koska Terhokodilta ostettavia palveluita tarvitaan HUSin ja 
hankinnassa mukana olevien kaupunkien järjestämisvastuulla olevien 
terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja sopimuksen solmiminen

Yhteishankintayksikkö toimittaa tämän päätöksen perusteella suora-
hankintaa koskevan ilmoituksen julkaistavaksi julkisten hankintojen 
sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän 
päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoitta-
neet hankinnasta sopimuksen. Hankintasopimus tullaan tekemään vas-
ta sen jälkeen, kun hankintalain (1397/2016) 131 §:n mukainen suora-
hankintaa koskeva määräaika on umpeutunut. Hankintasopimus voi-
daan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Toimivalta

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 toimialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 eu-
roa. Nyt tehtävän Terho-säätiön tuottaman saattohoidon hankinnan ko-
konaisarvoksi on arvioitu 1 040 000 euroa, mistä syystä lautakunta 
päättää asiasta.

Sopimuksen allekirjoittaminen
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Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan toimielimen pää-
töksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin 
päätä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä on sosiaali- ja terveys-
toimialan toimialajohtaja, joka allekirjoittaa tämän päätöksen perusteel-
la solmittavat sopimukset sekä päättää sopimusten irtisanomisista tai 
purkamisista hankinnassa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelusopimusluonnos
2 Palvelusopimusluonnos (henkilötiedot suojattu)
3 Vaativan erityistason saattohoidon palvelukuvaus
4 Potilasohjauksen lääketieteelliset ja sosiaaliset kriteerit
5 Vuosikustannusmalli ja laskutustiedot

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Terho-säätiö Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 
ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
HUS-Kuntayhtymä
Vantaan kaupunki
Espoon kaupunki
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§ 270
Mielenterveyskuntoutujien palvelujen hankinta Niemikotisäätiöltä 
1.1.2021 alkaen

HEL 2020-013428 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankintalain 15 §:n perusteella 
hankkia mielenterveyskuntoutujien palveluja Niemikotisäätiöltä liitteen 1 
sopimuksen mukaisesti 1.1.2021 alkaen. Sopimus on voimassa toistai-
seksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 33,2 miljoo-
naa euroa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutti terveys- ja päihdepalvelu-
jen johtajan

 allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen 
(liite 1)

 irtisanomaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 14.6.2016 
§ 157 perustuneen aikaisemman sopimuksen, sekä

 irtisanomaan ja purkamaan tarvittaessa tämän päätöksen perusteel-
la allekirjoitettavan sopimuksen.

Käsittely

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen oli kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 33344

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Sopimusluonnos (henkilötiedot suojattu)
3 JYSE 2014 Palvelut
4 Käsittelytoimien kuvaus
5 palvelukuvaus
6 Tietosuoja- ja salassapitoliite
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen on kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Taustaa

Niemikotisäätiö tuottaa sääntöjensä mukaan sosiaalipsykiatrista kun-
toutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä järjestämällä helsinkiläi-
sille avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille eriasteista tuettua 
ja ohjattua kuntoutusta. Säätiön kuntoutusjärjestelmä muodostuu asu-
miskuntoutuksesta, päivätoiminnasta, työkeskustoiminnasta ja työhön 
valmennuksesta. Säätiö järjestää myös ruokapalvelua ja loma- sekä 
virkistystoimintaa.

Niemikotisäätiö kuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Säätiö on hankin-
tayksikkönä toimivan Helsingin kaupungin sidosyksikkö (laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 15 §). Hankinta-
lakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköl-
tään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillis-
tä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä 
on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden 
kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin 
toimipaikkoihinsa, ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden (5) prosen-
tin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden taho-
jen, kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se 
on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pää-
omaa.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta on 14.6.2016 tehnyt päätöksen § 157 
mielenterveyskuntoutujien palveluiden hankinnasta Niemikotisäätiöltä. 
Tämän päätöksen perusteella sosiaali- ja terveystoimialan ja Niemikoti-
säätiön välillä solmitaan uusi sopimus mielenterveyskuntoutujien palve-
lujen hankinnasta.

Sopimus

Sosiaali- ja terveystoimiala hankkii Niemikotisäätiöltä helsinkiläisten 
mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluja. Sopimuskausi alkaa 
1.1.2021 ja jatkuu toistaiseksi. Sopimusluonnos on liitteenä 1.

Sopimuksen kohteena olevat palvelukokonaisuudet ovat seuraavat:

 tehostettu palveluasuminen
 tuettu asuminen
 jälleen vuokratut asunnot
 päiväkeskustoiminta
 työkeskustoiminta
 koulutus ja tuettu työllistämistoiminta
 loma- ja virkistämistoiminta.

Allekirjoitettavan sopimuksen sitoumukseton ja arvonlisäveroton enna-
koitu arvo on noin 33,2 miljoonaa euroa. Koska sopimus on toistaiseksi 
voimassa oleva, on sopimuksen ennakoitu arvo laskettu hankintalain 
(1397/2016) 30 §:n mukaisesti 48 kuukauden ennakoidun kuukausiar-
von perusteella.

Toteuttamisohjelma

Sopimusta täydennetään vuosittain toteuttamisohjelmalla, jossa nouda-
tetaan sopimuksessa sovittuja periaatteita ja tavoitteita. Sopijapuolet 
laativat toteuttamisohjelman seuraavaksi kalenterivuodeksi vuosittais-
ten neuvottelujen pohjalta. Sopijapuolten välisessä neuvottelussa sovi-
taan hankittavista palveluista, niiden sisällöstä, laadusta ja määrästä 
sekä seuraavan vuoden kokonaishinnasta. Sopijapuolet laativat ja vah-
vistavat neuvottelun pohjalta toteuttamisohjelman seuraavaksi kalente-
rivuodeksi joulukuun loppuun mennessä. Tuotekohtaiset palvelujen 
hinnat voidaan tarkistaa kahden (2) vuoden välein.

Ostettavat tuotteet arvioitune määrineen on esitetty sopimuksessa (liite 
1). Vuosina 2021 ja 2022 toteuttamisohjelman sitoumukseton arvioitu 
arvo on noin 8,31 miljoonaa euroa/vuosi.

Sopimuksen ja toteuttamisohjelman allekirjoittaminen ja päättäminen
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Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti toimielimen 
päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toi-
sin päätä.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiselle (irtisanominen tai 
purkaminen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on terveys- ja päihdepalvelujen johtajalla.

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.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 33344

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Sopimusluonnos (henkilötiedot suojattu)
3 JYSE 2014 Palvelut
4 Käsittelytoimien kuvaus
5 palvelukuvaus
6 Tietosuoja- ja salassapitoliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja
Asumisen tuen päällikkö
Hankintapäällikkö
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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
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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
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§ 273
Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelun hankinta

HEL 2020-013185 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelun kilpailutuk-
sen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveys-
toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättö-
miä, vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

 tekemään hankinnasta päätöksen 
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja vastaava hankinta-
asiantuntija Johanna Kahilakoski olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(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

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja vastaava hankinta-
asiantuntija Johanna Kahilakoski ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelu. 
Osana perusterveydenhuoltoa, terveysasemat tarjoavat asiakkailleen 
lakisääteisen yhteydenottomahdollisuuden puhelimella aukioloaikojen-
sa puitteissa. Puhelinpalvelu on etänä tapahtuvaa puhelinpalvelua, joka 
sisältää asiakkaan yksilöllistä terveysneuvontaa ja ohjantaa, hoidontar-
peen arviointia, hoitoon ohjausta ja tarvittaessa ajanvarausta. Palvelu 
voi sisältää myös koulutus-, konsultointi-, asiantuntija- ja kehittämistyö-
tä, jonka sisällöstä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Puhelinpalvelua tuotetaan Kalasataman terveysaseman asiakkaille 
maanantaista perjantaihin klo 7–20 välisenä aikana sekä optiona tule-
vaisuudessa lauantaisin klo 7–20 välisenä aikana.

Optiona puhelinpalvelua voidaan tuottaa sopimuskauden aikana myös 
muiden Helsingin kaupungin terveysasemien asiakkaille.

Sopimuskauden aikana tilaaja voi ottaa osan Kalasataman terveysa-
seman puhelinpalvelusta omaksi tuotannokseen. Tästä ilmoitetaan pal-
veluntuottajalle vähintään kaksi kuukautta ennen sopimusmuutosta.

Hankintamenettely

Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelun tarjouskilpailu järjeste-
tään lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
(1397/2016) mukaisena avoimena menettelynä. Hankinnan ennakoitu 
arvo ylittää hankintalain (1397/2016) mukaisen sosiaali- ja terveyspal-
velujen kynnysarvon.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä tarjoa-
jille ja palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelun palveluntuottajaksi vali-
taan yksi palveluntuottaja. Tarjouksen valintaperusteena on hankinta-
lain (1397/2016) 93 §:n mukainen kokonaistaloudellinen edullisuus, 
jonka peruste on paras hinta-laatusuhde. Hinnan painoarvo on 80 pis-
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tettä ja laadun painoarvo on 20 pistettä (yhteensä enintään 100 pistet-
tä).

Esityksen liitteinä (1–5) olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään 
tarkemmin hankintamenettelyn periaatteet, hankittava palvelu sekä tar-
joajille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Hankintalain (1397/2016) 60 
§:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla en-
nen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista in-
ternetissä.

Tehtävät sopimukset

Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelun sopimuskausi on 
1.4.2021–31.3.2023. Hankintayksikkö voi halutessaan jatkaa sopimus-
ta yhdellä enintään kahden vuoden mittaisella optiokaudella perusso-
pimuskauden jälkeen.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamää-
rään, vaan palvelua hankitaan asiakkaiden tarpeen mukaisesti.

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
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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

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
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§ 274
Koronaneuvontapalvelun hankinta

HEL 2020-013187 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä koronaneuvontapalvelun kilpailutuksen keskeiset periaat-
teet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tar-
vittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(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

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja vastaava hankinta-
asiantuntija Johanna Kahilakoski ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa Covid-19-pandemian (myöhemmin 
korona) aikana koronaneuvontapalvelua, johon ohjataan kansalaisten 
koronaan liittyvät niin sähköiset yhteydenotot kuin puhelinyhteydeno-
totkin.

Koronaneuvontapalvelu on etänä tapahtuvaa puhelinpalvelua, joka si-
sältää yksilöllistä koronaan liittyvää  terveysneuvontaa ja ohjantaa, hoi-
dontarpeen arviointia, hoitoon ohjausta ja tarvittaessa ajanvaraus-
ta sekä asiakaspalvelua. Koronaneuvontapalvelu sisältää myös korona 
omaolo-oirearvioiden ja muiden koronaan liittyvien sähköisten yhteyde-
nottojen hoitamista palvelun aukioloajan puitteissa.

Koronaneuvontapalvelua tuotetaan kaikkina vuoden päivinä (myös ar-
kipyhisin) klo 8–18 välisenä aikana puhelinpalvelun osalta. Sähköisen 
asioinnin osalta koronaneuvontapalvelua tuotetaan kaikkina vuoden 
päivinä vuorokauden ympäri.

Hankintaan sisältyy optiona koronaneuvontapuhelinpalvelun laajenta-
minen klo 7–20 välille kaikkina vuoden päivinä.

Hankintamenettely

Koronaneuvontapalvelun tarjouskilpailu järjestetään lain julkisista han-
kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisena avoime-
na menettelynä. Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 
(1397/2016) mukaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kynnysarvon.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä tarjoa-
jille ja palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Koronaneuvontapalvelun palveluntuottajaksi valitaan yksi palveluntuot-
taja. Tarjouksen valintaperusteena on hankintalain (1397/2016) 93 §:n 
mukainen kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka peruste on paras hin-
ta-laatusuhde. Hinnan painoarvo on 80 pistettä ja laadun painoarvo on 
20 pistettä (yhteensä enintään 100 pistettä).
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Esityksen liitteinä (1–5) olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään 
tarkemmin hankintamenettelyn periaatteet, hankittava palvelu sekä tar-
joajille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Hankintalain (1397/2016) 60 
§:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla en-
nen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista in-
ternetissä.

Tehtävät sopimukset

Koronaneuvontapalvelun sopimuskausi on 1.4.2021–31.3.2022. Han-
kintayksikkö voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä enintään yhden 
vuoden mittaisella optiokaudella perussopimuskauden jälkeen.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamää-
rään, vaan palvelua hankitaan asiakkaiden tarpeen mukaisesti.

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

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

Tiedoksi

Hankintapalvelut
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§ 275
Liikkumisen apuvälineet hankinnan keskeytys ryhmän 7, positio 13 
osalta

HEL 2019-000244 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti keskeyttää liikkumisen apuvälineet, 
ryhmän 7 (positio 13, Pyörätuolit, ristikkorunkoiset; pyörätuoli aktiivi) 
hankinnan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
(1397/2016) 125 §:n ja 123 §:n mukaisesti ja kilpailuttaa hankinnan uu-
delleen. Päätös hankinnan keskeyttämisestä perustuu todelliseen ja 
perusteltuun syyhyn tarjouspyynnössä olleen tulkinnanvaraisen jalka-
tuen syvyyssäätövaatimuksen vuoksi.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että keskeytettävään han-
kintaan jätetyt tarjousasiakirjat eivät ole julkisia ennen kuin uusi kilpailu-
tus on ratkaistu (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 
§ 1 momentti 17 kohta).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna Kahilakoski, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21831

johanna.kahilakoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 

ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena ovat liikkumisen apuvälineet. Tarjouskilpailun ta-
voitteena on solmia puitesopimukset kattavasta valikoimasta liikkumi-
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sen apuvälineitä soveltuvin lisävarustein ja varaosin sosiaali- ja ter-
veystoimialan eri yksiköiden asiakkaita varten.

Kilpailutus

Liikkumisen apuvälineiden hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu han-
kintalain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Hankinnasta 
julkaistiin hankintailmoitus (2019-013141) julkisten hankintojen sähköi-
sessä ilmoituskanava HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). Määrä-
aika tarjousten jättämiselle oli 14.8.2019 kello 12.00. Lisätietokysymyk-
set oli lähetettävä 2.7.2019 mennessä ja niihin vastattiin 10.7.2019. 
Hankinta jakautui yhdeksään ryhmään ja viiteentoista positioon tar-
jouspyynnössä tarkemmin määritellyin ehdoin:

 Ryhmä 1, positio 1, Kävelykepit, ei taittuvat
 Ryhmä 2, positio 2, Kyynärsauvat, aikuisten
 Ryhmä 3, positio 3, Kyynärsauva, aikuisten, anatomisesti muotoiltu 

kädensija 
 Ryhmä 3, positio 4, Kepinpääkumit
 Ryhmä 4, positio 5, Jääpiikit
 Ryhmä 5, positio 6, Kävelytelineet, nelipyöräiset
 Ryhmä 6, positio 7, Kävelypöydät, erillisillä kyynärvarsituilla
 Ryhmä 6, positio 8, Kävelypöydät erillisillä kyynärvarsipöydillä
 Ryhmä 7, positio 9, Pyörätuolit, ristikkorunkoiset: Kuljetuspyörätuoli
 Ryhmä 7, positio 10, Pyörätuolit, ristikkorunkoiset: Kevyt peruspyö-

rätuoli
 Ryhmä 7, positio 11, Pyörätuolit, ristikkorunkoiset: Kevyt XXL pe-

ruspyörätuoli
 Ryhmä 7, positio 12, Pyörätuolit, ristikkorunkoiset: Askelluspyörä-

tuoli, matala
 Ryhmä 7, positio 13, Pyörätuolit, ristikkorunkoiset: Pyörätuoli, aktiivi
 Ryhmä 8, positio 14, Pyörätuolit, kiinteärunkoiset 
 Ryhmä 9, positio 15, Pyörätuolit, lepoasentoon säädettävät

Tarjoajille asetetut vaatimukset kävivät ilmi tarjouspyynnöstä ja sen liit-
teistä. Osatarjoukset kohderyhmittäin hyväksyttiin, eli tarjoaja saattoi 
antaa tarjouksen yhteen tai useampaan positioon. Osatarjouksia posi-
tioiden sisällä ei hyväksytty.

Määräaikaan mennessä ryhmään 7, positio 13 (Pyörätuolit, ristikkorun-
koiset; pyörätuoli aktiivi) tarjouksen jätti kuusi tarjoajaa. Tarjotuista tuot-
teista järjestettiin katselmus ja laatuarviointi 30.8.2019 sekä laaturaati 
2.9.2019. Tuotteiden katselmuksen perusteella kyseiseen positioon tar-
jotuista yhdeksästä pyörätuolista hylättiin seitsemän kappaletta puuttu-
van jalkatuen levyn syvyyssäädön vuoksi.
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Vertailuperusteet

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 100 pro-
senttia. Hintaa arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin tai 
positioittain.

Hankintapäätös

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta teki 5.11.2019 § 253 
päätöksen liikkumisen apuvälineiden hankinnasta. 

Haltija Group Oy teki hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeu-
den käsiteltäväksi liittyen liikkumisen apuvälineet ryhmä 7 positio 13 
(pyörätuolit, ristirunkoiset: pyörätuoli, aktiivi) -osioon. Haltija Group Oy 
vaati hankintapäätöksen kumoamista, koska Haltija Group Oy:n tarjous 
oli hylätty virheellisesti.

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa 23.9.2020 päätöksessään (Nro 
418/20). Markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti tarjouspyyntö oli tul-
kinnanvarainen ja hankintayksikön on uudelleen arvioitava tarjousten 
tarjouspyynnön mukaisuus ja vertailtava tarjoukset sekä tehtävä uusi 
perusteltu hankintapäätös ryhmän 7 positio 13 pyörätuolit, ristirunkoi-
set: pyörätuoli, aktiivi osalta.

Keskeyttämisen perustelut

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää 
vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyt-
tämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta 
päätöksestä säädetään hankintalain 123 §:ssä. Keskeyttämisen syyn 
arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintame-
nettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkai-
su syrjivästi ehdokkaisiin ja tarjoajiin.

Hankinta päätetään keskeyttää Liikkumisen apuvälineet, ryhmän 7, po-
sition 13 osalta tarjouspyynnön tulkinnanvaraisen jalkatuen levyn sy-
vyyden säädön vaatimuksen vuoksi. Hankintayksikkö arvioi, ettei tar-
jouspyynnössä esitetyin kriteerein voida varmistaa sitä, että tarjotut 
tuotteet täyttävät hankintayksikön tarpeet, minkä vuoksi pyörätuolit tu-
lee kilpailuttaa uudestaan.

Koska hankintayksikön tekemä virhe tarjouspyynnössä ei ole enää oi-
kaistavissa, tulee hankintayksikön keskeyttää hankinta ja kilpailuttaa 
tuoteryhmä uudestaan. Hankinnan keskeyttämiselle on näin ollen todel-
linen ja perusteltu syy. Hankinnan keskeyttäminen ei vaaranna tarjoa-
jien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, sillä hankinnasta tullaan jul-
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kaisemaan uusi hankintailmoitus, jonka yhteydessä ryhmän 7, positio 
13, ehdottomat vaatimukset kuvataan yksityiskohtaisesti, jolloin saadut 
tarjoukset ovat tältä osin yhteismitallisia.

Hankinnan keskeyttäminen edesauttaa myös sopimusaikaista yhteis-
työtä, kun ehdottomat vaatimukset ovat kaikille tarjoajille selkeät jo tar-
jouksen jättöhetkellä.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjat voidaan pitää salassa asiakirjojen julkisuuslain 24 §:n 
1 momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kunnes hankintayk-
sikkö on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenettelyssä tai päättä-
nyt luopua hankinnasta. Liikkumisen apuvälineet, ryhmän 7 (positio 13, 
Pyörätuolit, ristikkorunkoiset; pyörätuoli aktiivi) kilpailutetaan uudelleen, 
mistä syystä aiemmasta kilpailutuksessa jätetyt tarjousasiakirjat eivät 
ole julkisia asianosaisille ennen kuin uutta hankintaa koskeva sopimus 
on tehty.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna Kahilakoski, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21831

johanna.kahilakoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 

ja terveyslautakunta
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§ 276
Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen

HEL 2020-013188 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuuksia kos-
kevan toimivallan siirtämisen päätöksen liitteen 1 mukaisesti siten, että 
se tulee voimaan 1.1.2021.

Voimaan tullessaan päätös kumoaa edellisen hankintavaltuuksia kos-
kevan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 4.2.2020 § 19.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen
2 Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuudet 11.2.2020 alkaen (So-

telk 4.2.2020 § 19 mukaan)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksia on tarve päivittää vä-
häisissä määrin vastaamaan 1.1.2021 voimaan tulevia muutoksia. Päi-
vitystarpeet on koottu hallinnon ja palvelukokonaisuuksien esitysten pe-
rusteella.

Esitetyt muutokset liittyvät virka- ja tehtävämuutoksiin sekä nimikemuu-
toksiin, jotka esitetään tällä päätöksellä päivitettäväksi hankintavaltuuk-
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siin. Lisäksi esitetään tehtäväksi joitain vähäisiä muutoksia hankintaval-
tuuksien määriin toiminnallisten muutosten myötä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset johtuvat yksittäisisistä organi-
saatio- ja tehtävämuutoksista ja tarkistuksista hankintavaltuuksien ta-
soon. Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen osalta muutokset koske-
vat yksittäisiä tehtävä- ja nimikemuutoksia. Terveys- ja päihdepalve-
luissa muutokset koskevat yksittäisiä tehtävämuutoksia sekä tarkistuk-
sia hankintavaltuuksien tasoon. Toimialatason ja hallinnon hankintaval-
tuuksien osalta ei ole muutostarpeita.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen
2 Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuudet 11.2.2020 alkaen (So-

telk 4.2.2020 § 19 mukaan)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Päätöksenteon tuki
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
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§ 277
Tietoset Oy:n hankintaoikaisuvaatimus henkilösuojainten hankin-
nan kohderyhmään 2

HEL 2020-010996 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Tietoset Oy:n oikaisuvaati-
muksen koskien sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankinta-
päätöstä 9.11.2020 § 196 henkilösuojainten hankinnasta. Oikaisuvaa-
timus koskee hankinnan kohderyhmää 2.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
vuoksi se tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1__Oikaisuvaatimus 1.12.2020_ Tietoset Oy
2 Liite 2__Oikaisuvaatimus 1.12.2020_ Tietoset Oy_henkilötiedot suojattu
3 Liite 3_HG_vastine_hankintaoikaisu
4 Liite 4_HG_vastine_hankintaoikaisu_ henkilötiedot suojattu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja hyväksyi ehdollisena 
9.11.2020 § 196 hankintapäätöksessään Huippu Group Oy:n tarjouk-
sen henkilösuojainten hankinnan kohderyhmässä 2, Leikkausmaski (ki-
rurginen suu-nenäsuojain), type IIR.

Hankinta kilpailutettiin voimassaolevan puitejärjestelyn määräaikaisen 
jatkosopimuksen allekirjoittaneiden toimittajien kesken kevennettynä 
kilpailutuksena (niin sanottu minikilpailutus).

Valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa valin-
nan perusteena oli halvin yksikköhinta. Hintavertailuun pääsivät ne tar-
joajat, joiden tuotteet hyväksyttiin valintatyöryhmän tuotenäytteiden pe-
rusteella tekemän arvion perusteella.

Kohderyhmässä 2 hankintapäätös on ehdollinen, kunnes tarjoaja on 
toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä vaaditun, Teknologian 
tutkimuskeskus VTT:llä Tampereella tehdyn tuotetestauksen testaus-
raportin ja raportti on kuitattu hyväksytyksi.

Oikaisuvaatimus ja sen perustelut

Tietoset Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen 1.12.2020 hankinnan kohde-
ryhmään 2 ”Leikkausmaski (kirurginen suu-nenäsuojus), luokka (type) 
IIR, kumilenkit”. Tietoset Oy:n oikaisuvaatimus on toimitettu hankin-
tayksikölle määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessaan (liite 2) Tietoset Oy esittää muun muassa 
seuraavaa:

1. Huippu Group Oy:n tarjoamasta tuotteesta puuttuvat EU:n lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan asetuksen edellyttämät, suomenkieliset pak-
kausmerkinnät ja käyttöohjeet.

2. Huippu Group Oy:n tuotteen tuotepakkauksesta ei löydy ref-
merkintää tai tuotenumeroa, jolla tuote voitaisiin yhdistää testiraporttiin 
ja CE-sertifikaattiin.

3. Huippu Group Oy markkinoille saattaman tuotteen valmistajatieto 
pakkauksessa vaikuttaa poikkeavan saatavilla olevan testiraportin tie-
doista.

Oikaisuvaatimuksessaan Tietoset Oy kehoittaa varmistamaan ja tar-
kastamaan muun muassa tarjotun tuotteen pakkausmerkinnät, CE-
sertifikaatin ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Samalla Tietoset 
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Oy toteaa, että mikäli tarjotun tuotteen ja dokumentaation sekä pak-
kausmerkintöjen osalta kaikki todetaan asianmukaisiksi, Tietoset Oy:llä 
ei ole vaatimuksia.

Asianosaisen kuuleminen

Huippu Group Oy on antanut vastineensa 2.12.2020 (liite 4) Tietoset 
Oy:n oikaisuvaatimukseen.

Vastineessaan Huippu Group Oy toteaa, että Tietoset Oy:n hankintaoi-
kaisuvaatimuksessa esittämät väittämät eivät liity millään tavalla Huip-
pu Group Oy:n tarjoamaan Weian TYPEIIR suu-nenäsuojaan. Hankin-
taoikaisuvaatimukseen on liitetty tietoja sekä valokuvia toisesta suu-
nenäsuojaimesta (Tuoren), jota Huippu Group Oy on maahantuonut ko-
ronaepidemian aikana, mutta kyseistä suojaa ei ole tähän tarjouskilpai-
luun tarjottu, joten siihen liittyvät tuotetiedot eivät liity tehtyyn hankinta-
päätökseen.

Samalla Huippu Group Oy toteaa, että heidän näkemyksensä mukaan 
Tietoset Oy:n esittämä oikaisuvaatimus on aiheeton ja perustuu vir-
heellisiin päätelmiin tarjotusta tuotteesta

Hankintayksikön perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Hankintayksikkö on tutustunut Tietoset Oy:n esittämään oikaisuvaati-
mukseen ja Huippu Group Oy:ltä saatuun vastineeseen. Hankintayk-
sikkö toteaa, että oikaisuvaatimus on perusteeton ja perusteita sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtajan päätökseen 9.11.2020 § 196 muut-
tamiseen kohderyhmän 2 osalta ei ole.

Tarjoajat sitoutuvat tarjousta antaessaan siihen, että tarjotut tuotteet 
ovat laadullisesti ja ominaisuuksiltaan tarjouspyynnön vaatimusten mu-
kaisia. Hankintayksikkö on yhdessä valintatyöryhmän kanssa tarkasta-
nut saapuneet tarjoukset ja dokumentit. Lisäksi valintaan on vaikuttanut 
valintatyöryhmän tuotenäytteiden perusteella tekemä arviointi tuotteen 
soveltuvuudesta.

Tuotteiden laadulliseen tarkastukseen ennen ehdollisen hankintapää-
töksen täytäntöönpanoa liittyy tuotteiden testaus Tampereen Teknolo-
gian Tutkimus VTT:llä. Tuotteen merkin tulee olla tarjotun mukainen. 
Tuotteista testataan suodatustehokkuus ja hengitysvastus. Testaus 
tehdään jokaiselle ref-numerolle ja LOT-numerolle siten, että kaikkien 
tuote-erien tulee olla testattuja ja testiraportin tulee olla hyväksytty so-
siaali- ja terveystoimialan hankintayksikössä ennen tilausta. Toimitetta-
vien tuotteiden tulee olla ref- ja LOT-numeroiltaan VTT:llä testattuja 
tuotteita.
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Testattavat tuotteet toimitetaan VTT:lle hankintayksiköstä, jossa tarkas-
tetaan samalla pakkauksissa olevat merkinnät.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1__Oikaisuvaatimus 1.12.2020_ Tietoset Oy
2 Liite 2__Oikaisuvaatimus 1.12.2020_ Tietoset Oy_henkilötiedot suojattu
3 Liite 3_HG_vastine_hankintaoikaisu
4 Liite 4_HG_vastine_hankintaoikaisu_ henkilötiedot suojattu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 09.11.2020 
§ 196

HEL 2020-010996 T 02 08 01 00

Päätös
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Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä seuraavien 
tarjoajien tarjoukset henkilösuojainten hankinnasta järjestetyssä, puite-
järjestelmän sisäisessä kevennetyssä kilpailutuksessa:

Kohderyhmä, nro Valittu tarjoaja
3. Visiiri Tietoset Oy
4. Silmäsuojain Lyreco Finland Oy
5. Tutkimuskäsine, nitriili, koko S Huippu Group Oy
6. Tutkimuskäsine, nitriili,  koko M Huippu Group Oy
7. Tutkimuskäsine, nitriili,  koko L Huippu Group Oy
8. Tutkimuskäsine, nitriili, koko XL Huippu Group Oy
9. Suoja / leikkauspäähine, kk One Med Oy
10. Suojatakki, koko M, kk Team Trade Oy
11.Suojatakki, koko L/XL, kk Team Trade Oy
12. Suojaesiliina hihoilla, kk Team Trade Oy
13. Suojaesiliina, ei hihoja, kk Team Trade Oy
14.Suojaesiliina, hihoilla, yksittäis-
pakattu, kk

Team Trade Oy

Ehdollisena hyväksytään seuraavien tarjoajien tarjoukset:

Kohderyhmä nro Ehdollisesti valittu tarjoaja / tarjoajat
1. HENGITYSSUOJAIMET, FFP2, ilman venttii-
liä.

1. Huippu Group Oy  2. Fin Dignity Ab

2. LEIKKAUSMASKI (kirurginen suunenäsuo-
jus), luokka (type) IIR, kumilenkit. Aikuisten 
koko.

Huippu Group Oy

15. HENGITYSSUOJAIMET, 
FFP3,kahdensuuntaisella venttiiliä.

Huippu Group Oy

Päätös on kohderyhmiin 1,2 ja 15 valittujen tarjoajien osalta ehdollinen, 
kunnes tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä vaa-
ditun, Tampereen VTT:llä tehdyn tuotetestauksen testausraportin ja ra-
portti on kuitattu hyväksytyksi.

Mikäli em. kohderyhmiin valittujen tarjoajien testatut tuotteet eivät täytä 
testausraportin mukaan standardien vaatimuksia, ehdollista päätöstä ei 
panna täytäntöön. Tällöin valitaan ehdollisesti toimittajaksi vertailutau-
lukossa seuravaksi tullut tarjoaja, jonka tuotteilta vaaditaan em. testaus 
ja raportti ennen hyväksymistä.

Hankinnan arvioitu, sitoumukseton kokonaisarvo on enimmillään noin 
2,5 Me:tä (alv 0 %).
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Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveystoimialalla on ollut määräaikainen sopimus
30.9.2020 saakka henkilösuojainten puitejärjestelystä 30 toimittajan
kanssa. Sopimukseen sisältyi mahdollisuus jatkaa sopimuskautta
31.12.2020 saakka.

25 toimittajaa on allekirjoittanut jatkosopimuksen.

Tarjouspyyntö

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

Ilmoitus tarjouspyynnöstä on lähetetty puitejärjestelyn jatkosopimuksen 
allekirjoittaneille toimittajalle sähköisen Cloudia Kilpailutus  -
järjestelmän kautta. Ilmoituksessa on ollut linkki tarjouspyyntöön, joka 
oli tarjoajien saavavilla Pienhankintapalvelu -toimittajaportaalissa.

Tarjouspyyntö julkaistiin 7.10 2020 ja korjattu tarjouspyyntö 8.10.2020. 
Tarjouspyyntöön korjattiin kohderyhmä 8:sta puuttunut, kilpailuttavien 
tuotteiden määrä. Hankintaan liittyneet kysymykset tuli esittää 19.10 
2020 klo 10 mennessä. Saapuneisiin kysymyksiin vastattiin 8.10.2020 
ja 19.10.2020.

Määräaikaan 28.10.2020 klo 12 tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoa-
jat:
- Avecor Oy (FI27148689)
- Bauxal Oy (FI25284273)
- Berner Oy (0107011-5)
- Dental Systems Oy (0250157-0),
- Elers Medical Finland Oy (2712547-9)
- Fin Dignity Ab (FI21942996)
- Foxa Oy (FI08393726)
- Global Sourcing Finland Oy (FI19306878)
- Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy (10161051)
- Huippu Group Oy (2085791-7)
- Lyreco Finland Oy (1870837-3)
- Mediq Suomi Oy (2285192-2)
- MedKit Finland OY (2175153-2)
- OneMed Oy (1558201-5)
- Oy Finntack Ltd (09667522)
- Pauner Oy (FI17045408), kaksi tarjousta (rinnakkaistarjous)
- Plandent Oy (0112771-6)
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- RCK Finland Oy (2536881-3)
- Team Trade Oy (FI31288238)
- Tietoset Oy (1090632-4)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintayksikkö on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuu-
den. Tarjoajien tuli toimittaa hankintayksikölle tarjouspyynnön kuuden 
kohderyhmän osalta tuotenäytteet tarjoamistaan tuotteista, mikäli tar-
joaja teki tarjouksen näihin kohderyhmiin. Tuotenäytteet (vähintään 5 
kpl / tuote) tuli toimittaa tarjouksen jättämisen määräaikaan mennessä 
seuraavissa hankinnan kohderyhmissä:

- kohderyhmä 1, hengityssuojain FFP2
- kohderyhmä 2, kirurginen suu –nenäsuuojain, tyyppi IIR
- kohderyhmä 3, visiiri
- kohderyhmä 4, silmäsuojain
- kohderyhmä 9, suoja-, leikkauspäähine
- kohderyhmä 15, hengityssuojain FFP3, kahdensuuntaisella venttiilillä

Tarjoaja Ei toimitettu vaadittua tuotenäytettä 
kohderyhmään nro

Avecor Oy 2
Bauxal Oy 1,4,9,15
Berner Oy 2
Dental Systems Oy 3,4
Elers Medical Oy 1,2,3,15
Mediq Suomi Oy 9
Med Kit Oy 1
Pauner Oy, 1. tarjous 4
Pauner Oy, 2. tarjous 1,4,15

  

Yllä mainittujen tarjoajien tarjoukset hylätään em.  kohderyhmissä, kos-
ka vaadittuja tuotenäytteitä ei oltu toimitettu ja tuotteita ei voitu täten 
laadullisesti arvioida. 

Huippu Group Oy:lle lähetettiin 30.10.2020 tarjouksen täsmennyspyyn-
tö koskien kilpailutuksen kohderyhmää 11 (suojatakki, koko L/XL). Tar-
joajalta pyydettiin selvitystä tarjouksen huomattavasti muita tarjouksia 
alhaisemmasta hinnasta. Lisäksi tarjoajan tarjouksessa oli ristiriita yk-
sikköhinnan ja pienimmän pakkauksen hinnan osalta. Tarjous oli myös 
huomattavasti halvempi verrattuna tarjoajan omaan tarjoukseen sa-
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manlaiseen tuotteeseen kohderyhmässä 10 (kohderyhmä 10, suojatak-
ki koko M). 

Pyydetty selvitys saatiin Huippu Group Oy:ltä 30.10.2020. Tarjoaja to-
tesi selvityksessään, että tarjouksessa oli ns. pilkkuvirhe, josta johtuen 
tarjotun tuotteen yksikköhinta oli alhainen. 

Hankintalain tulkinnan mukaan on sallittua pyytää tarjoajaa täsmentä-
mään hinnoittelua koskeva virhe, kuten väärä valuutta taikka hinnoitte-
luyksikkö taikka ilmeinen hinnan suuruusluokkaa koskeva virhe kuten 
pilkkuvirhe, joka on esimerkiksi pääteltävissä muusta tarjouksesta.

Hankintayksikkö katsoo, että kyseessä ei ole tarjouksen parantaminen, 
koska tarjoajan asema ei parane hinnoittelussa tehdyn virheen vuoksi. 
Hankintayksikkö on tehnyt saadun selvityksen perusteella korjauksen 
vertailutaulukkoon kohderyhmä 11 kokonaisvertailuhintaan.

One Med Oy:tä on pyydetty 7.11.2020 täsmentämään tarjottujen tuot-
teiden toimitusajankohtaa. Tarjoajan tuli ilmoittaa tarjouksessaan toimi-
tusajankohta tarjoamilleen tuotteille. Vaadittu toimitusajankohta oli vii-
meistään helmikuun 2021 loppuun mennessä. One Med Oy on ilmoit-
tanut tarjouksessaan tarjoamiensa tuotteiden toimitusajankohdaksi 
26.2.2020. Tarjouksessa on ristiriita tarjoajan ilmoittamassa, helmikuun 
2021 loppuun mennessä toimitettavien tuotteiden määrässä ja mennei-
syydessä olevassa, ilmoitetussa toimitusajankohdassa.

One Med Oy on antanut täsmennyspyyntöön vastauksensa 9.11.2020. 
Vastauksessaan One Med Oy toteaa, että kyseessä on ollut näppäily-
virhe. 

Hankintayksikkö katsoo, että kyseessä ei ole tarjouksen parantaminen, 
koska tuotteiden toimitusajankohta on voitu päätellä tarjouksen kohdas-
ta, johon tuli ilmoittaa helmikuun 2021 loppuun mennessä toimittavien 
tuotteiden määrä.

Tarjotuista tuotteista vaaditut, kohderyhmäkohtaiset dokumentit tarkas-
tettiin vain niiden tarjoajien osalta, jotka pääsivät mukaan hintavertai-
luun.

Muilta osin kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnönmukaisia.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 § mukainen ko-
konaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan katsottiin olevan riittävä, 
lopullinen valintaperuste laadullisen arvioinnin jälkeen.
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Laadullisen arvioinnin teki kuudessa kohderyhmässä terveydenhuollon 
asiantuntijoista (hoitotyön asiantuntija, opetushoitaja ja hygieniahoita-
jat) koostuva työryhmä. Arviointityöryhmän laadullisen arvioinnin perus-
teella hyväksytty tuote otettiin mukaan hintavertailuun. Mikäli arviointi-
työryhmä katsoi, että tuote ei ollut soveltuva terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden käyttöön, tuote hylättiin ja sitä ei otettu mukaan hintaver-
tailuun. 

Laadullinen arviointi tehtiin siten, että arvioijilla ei ollut tietoa tuotteen 
tarjoajasta tai sijoittautumisesta vertailutaulukossa. Arviointityöryhmän 
arvioinnit ovat tämän päätöksen liitteenä 2.

FFP2 hengityssuojaimissa valittiin kaksi tuotetta, joista toinen soveltui 
arviointityöryhmän arvion perusteella myös pienikasvoisten henkilöiden 
käyttöön. FFP3 hengityssuojaimissa katsottiin riittäväksi yhden tuotteen 
valinta, koska eritysesti pienikasvoisille soveltuvaa tuotetta ei löytynyt.

Kohderyhmissä 5-8 ja 10-14 valinta halvimman hinnan perusteella kat-
sottiin riittäväksi, koska tuotteille oli asetettu riittävät laadulliset vaati-
mukset tarjouspyynnössä.

Tuotteiden testaus VTT:llä

Tarjousten alustavan hintavertailun ja valintatyöryhmän suorittaman 
laadullisen vertailun lisäksi kirurgisilta suu- nenäsuojaimilta sekä FFP2 
ja FFP3 hengityssuojaimilta vaaditaan Tampereen VTT:llä tehty, tuote-
eräkohtainen (LOT) testaus. Tuloksen arvioinnissa tulee soveltaa stan-
dardia EN 149 tai EN 14683, tuotteesta riippuen.

Testauskustannukset maksaa tarjoaja. Testaukset vaaditaan niiltä tar-
joajilta, jotka näyttävät alustavan laadullisen arvioinnin ja hinnan perus-
teella tulevan valituiksi toimittajiksi.

VTT:lle testattavaksi lähetettävien tuotteiden osalta tarjoajan tulee toi-
mia ilman viivytystä hankintayksikön antamien ohjeiden mukaisesti, 
samoin testausraportti tulee toimittaa hankintayksikölle välittömästi sen 
valmistuttua.

Vaadittuun, VTT:n suorittamaan testaukseen liittyen todetaan, että tes-
taukset on tarkoitettu laadun varmistamisen tueksi (ennen tilauksen te-
kemistä) CE-merkityille ja hyväksytyille tuotteille. VTT:n suorittamat tes-
taukset (mittaukset) vaaditaan tässä hankinnassa todentamaan tuottei-
den suorituskyvyn suodatustehokkuuden ja hengitysvastuksen osalta 
siten, että mittaustulosten tulee täyttää tuotteille standardeissa asetetut 
vaatimukset.

Valinta
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Vertailutaulukosta (liite 1) ilmenevät tarjoajat, tarjotut tuotemäärät, tar-
joajan ilmoittama toimitusaika tuotteelle ja kokonaisvertailuhinnat. Tau-
lukosta on poistettu kohderyhmistä hylättyjen tarjoajien tarjouksen tie-
dot.

Tilaukset

Henkilösuojainten saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi sosiaali- 
ja terveystoimialan eri toimipisteissä, tilaukset toimittajille tehdään heti, 
kun päätöksen ehdollisuuteen liittyvät seikat on tarkastettu ja päätös on 
lainvoimainen.

Tuotteita tilataan Helsingin kaupungin pandemiajohtoryhmässä määri-
telty määrä. Enimmillään tuotteita tilataan tarjouspyynnössä arvioitu 
määrä.

Hankintavaltuudet

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan valtuus päättää hankin-
nasta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 02.06.2020 § 3 teke-
mään päätökseen HEL 2020-005779 ”Henkilösuojainten hankinta ko-
ronaviruspandemian vuoksi sekä määräaikaisen puitejärjestelyn perus-
taminen”.

Lautakunta on oikeuttanut päätöksessään toimialajohtajan

-  tekemään päätökset sopimuskauden aikana puitejärjestelyn sisäisis-
sä kevennetyissä kilpailutuksissa (minikilpailutus)

-  hyväksymään kevennettyjen kilpailutusten perusteella tehtävät tilauk-
set.

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi
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§ 278
Lauran Kotihoito Oy:n hankintaoikaisuvaatimus sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalvelujen johtajan päätökseen 5.11.2020 § 52 koskien 
suomenkielisen kotihoidon asiakaspalveluostojen hankintaa

HEL 2020-000253 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Lauran Kotihoito Oy:n sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan hankintapäätöstä 
5.11.2020 § 52 koskevan oikaisuvaatimuksen perusteettomana. 

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole sellaisia perusteita, joiden vuoksi se 
tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 56263

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

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauran Kotihoito Oikaisuvaatimus
2 Lauran Kotihoito_Oikaisuvaatimus_henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Kotihoito Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankintapalvelut Esitysteksti
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Suomenkielisen kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinnasta järjes-
tettiin tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteltiin hankittavan palvelun vä-
himmäisvaatimukset ja tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset. 
Hankintatyöryhmä tarkisti tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Ko-
konaisuudessaan kaikki tarjoukset täyttivät tarjouksille asetetut sovel-
tuvuusvaatimukset.

Hankinta koostui neljästä osa-alueesta. Tarjoaja pystyi jättämään tar-
jouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen osa-
alueeseen valittiin yksi palveluntuottaja puitejärjestelyyn ja yksi palve-
luntuottaja varalle. Tarjoaja saattoi tulla valituksi yhden alueen palve-
luntuottajaksi puitejärjestelyyn ja kahden alueen varapalveluntuottajak-
si.

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 80 pro-
senttia ja laadun 20 prosenttia. Hinnan vertailupisteet laskettiin kotipal-
velun painotetun tuntihinnan ja kotisairaanhoidon painotetun tuntihin-
nan yhteishinnasta. Laadun vertailupisteet laskettiin mobiilin pikapalau-
tejärjestelmän ja omaisyhteydenpitoon soveltuvan sähköisen viestivih-
kon yhteispisteistä. Valinta tehtiin järjestyksessä: lännen palvelualue, 
idän palvelualue, etelän palvelualue, pohjoisen palvelualue. Valintajär-
jestys määräytyi palvelualueiden ennakolta arvioitujen asiakasmäärien 
mukaisesti niin, että valinta tehtiin ensimmäisenä arvioidun asiakas-
määrän perusteella suurimmalle palvelualueelle, toisena toiseksi suu-
rimmalle, kolmantena kolmanneksi suurimmalle ja neljäntenä neljän-
neksi suurimmalle palvelualueelle.

Hankintatyöryhmä käsitteli tarjouspyyntöön saadut tarjoukset ja teki tar-
jousvertailun.

Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 3 
§:n mukaan kaikkia tarjouskilpailuun osallistuvia on kohdeltava tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi. Lisäksi hankintalaki (79 § 1 mom. 1–2 ja 
79 § 2 mom.) edellyttää, että hankintayksikkö tarkistaa asetettujen vä-
himmäisvaatimuksien täyttymisen tarjoajien kohdalla.
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on tehnyt suomenkieli-
sen kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinnasta päätöksen 
5.11.2020 § 52.

Oikaisuvaatimus

Lauran Kotihoito Oy on tehnyt sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 
hankintapäätöksestä 5.11.2020 § 52 oikaisuvaatimuksen määräajassa 
(liite 1).

Oikaisuvaatimuksessaan Lauran Kotihoito Oy vaatii Helsingin kaupun-
gin hankintapalveluja selvittämään, onko Koti-Medi Oy aloittamassa 
palveluntuotannon tappiollisella liiketoiminnalla vai onko kyse työehto-
sopimusten kiertämisestä (oikaisuvaatimuksen kohta a). Lisäksi Lauran 
Kotihoito Oy on huolissaan siitä, noudattaako Piika & Sisar Oy työehto-
sopimusta (oikaisuvaatimuksen kohta b). Lauran Kotihoito Oy esittää, 
että itsenäinen ammatinharjoittaja (toiminimiyritys) ei ole laillinen yri-
tysmuoto toimia terveydenhuoltoalalla, jos yritys tarvitsee työntekijöitä 
(oikaisuvaatimuksen kohta c).

Hankintayksikön perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Hankintapalvelut on tarkastanut Koti-Medi Oy:n tarjouksen osalta sen, 
onko kotihoidon palvelua mahdollista tuottaa tarjotuilla hinnoilla. Tar-
kastelussa tultiin siihen johtopäätökseen, että palvelun tuottaminen on 
mahdollista tarjotuilla hinnoilla. Koti-Medi Oy on jättäessään tarjouksen 
sitoutunut noudattamaan alan työehtosopimusta. Alihankkijoiden käyt-
täminen sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa on sallittua, eikä 
hankintayksikkö voi lähtökohtaisesti kieltää tarjoajia käyttämästä ali-
hankkijoita, ellei tähän ole erityistä syytä. Hankintayksikkö voi kuitenkin 
tarkistaa, onko olemassa perusteita tarjouksessa ilmoitettujen alihank-
kijoiden poissulkemiseksi hankintalain 80 tai 81 §:n nojalla. Tarjoajan 
tulee ilmoittaa käyttämänsä alihankkijat ja kuvata se sopimuksen mu-
kaisen palvelun osuus, joka annetaan alihankkijan tuotettavaksi. Han-
kintayksikkö tarkastaa kaikki tarjoajien ilmoittamat alihankkijat harmaan 
talouden osalta.

Piika & Sisar Oy on tarjousta jättäessään sitoutunut noudattamaan alan 
työehtosopimusta. Kaikki tarjoajaan ja palveluun liittyvät vähimmäis-
vaatimukset on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa, joita palveluntuottaja 
on sitoutunut noudattamaan jättäessään tarjouksen.

Palvelun tuottaminen toiminimellä on mahdollista, toiminimiyrittäjä voi 
palkata työvoimaa ja toiminnalle on mahdollista saada yksityisten ter-
veyspalveluiden tuottamiseen tarvittava lupa.

Yhteenveto
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Oikaisuvaatimuksen ratkaisemisen yhteydessä hankintaa on tutkittu 
kaikilta osin uudelleen. Palvelun hinnoittelu on käyty läpi. Tarjoajille ja 
palvelulle määritetyt vähimmäisvaatimukset käyvät ilmi tarjouspyyntö-
asiakirjoista ja tarjoajat ovat niihin sitoutuneet jättäessään tarjouksen. 
Hankintayksikkö tarkistaa tarjoajat ja tarjoajien ilmoittamat alihankkijat 
harmaan talouden osalta. Hankintayksikkö noudattaa voimassaolevaa 
lainsäädäntö tarkastusten tekemisessä. Hankintayksikkö on tarkistanut, 
että yksityinen ammatinharjoittaja voi toimia luvanvaraisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen palveluntuottajana ja palkata henkilökuntaa.

Sosiaali- ja terveystoimiala sekä hankintayksikkö toteavat, että oikaisu-
vaatimus on perusteeton, eikä perusteita perhe- ja sosiaalipalvelujen 
johtajan päätöksen 5.11.2020 § 52 muuttamiseen ole.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 56263

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

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauran Kotihoito Oikaisuvaatimus
2 Lauran Kotihoito_Oikaisuvaatimus_henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Kotihoito Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuus Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 05.11.2020 § 
52

HEL 2020-000253 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia käydyn 
tarjouskilpailun perusteella suomenkielisen kotihoidon asiakaspalve-
luostot seuraavilta palveluntuottajilta:

1) osa-alue 1: Lännen palvelualue

Koti-Medi Oy

2) osa-alue 2: Idän palvelualue

Piika ja Sisar Oy

3) osa-alue 3: Etelän palvelualue

Med Group Oy

4) osa-alue 4: Pohjoisen palvelualue

Kenest Hoiva 

Lisäksi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti valita käy-
dyn tarjouskilpailun perusteella suomenkielisen kotihoidon asiakaspal-
veluostojen varalla oleviksi palveluntuottajiksi seuraavat palveluntuotta-
jat:

1) osa-alue 1: Lännen palvelualue

Piika ja Sisar Oy

2) osa-alue 2: Idän palvelualue

Koti-Medi Oy

3) osa-alue 3: Etelän palvelualue
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Koti-Medi Oy

4) osa-alue 4: Pohjoisen palvelualue

Med Group Oy

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo (alv 0%) perussopi-
muskaudella on 11 000 000 euroa.

Päätös on ehdollinen jokaisen palveluntuottajan osalta sillä ehdolla, et-
tä he toimittavat asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriot-
teensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset mm toimiluvista ennen sopi-
musten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveystoimiala päätti hyväksyä hankinnan HEL 2020-
000253 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään §134 (1.9.2020) 
ja päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan te-
kemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttööno-
tosta, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat so-
pimukset ja päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Suomenkielisen kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinnasta järjes-
tettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisella avoimella 
menettelyllä, jonka perusteella palveluntuottajat valittiin. Tarjouskilpailu 
käynnistettiin sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 12.9.2020 julkais-
tulla tarjouspyynnöllä. Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esit-
tää 25.9.2020 klo 12.00 mennessä ja niihin vastattiin 1.10.2020. Kysy-
myksiä esitettiin 31 kappaletta. 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoa-
jille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomaisten 
rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi 
tarjoajille asetettiin tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn 
ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee 
toteutua koko sopimuskauden ajan.

Kilpailutuksessa hankinnan osa-alueita oli neljä (4):

1. Lännen palvelualue

2. Idän palvelualue

3. Etelän palvelualue
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4. Pohjoisen palvelualue

Tarjouksen pystyi jättämään yhteen tai useampaan hankinnan osa-
alueeseen. Palveluntuottaja saattoi tulla valituksi yhden alueen varsi-
naiseksi palveluntuottajaksi ja kahden alueen varatuottajaksi.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 
15.10.2020 klo 00.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa 
jättivät:

Osa-alue 1:

Betesda-säätiö sr

Debora Oy

Hoiva Mehiläinen Oy

Kenest Hoiva 

Koti-Medi Oy

Lauran kotihoito Oy

Med Group Oy

Piika ja Sisar Oy

ProHoiva Oy

Sam’s Care Oy

Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotihoito Oy

Osa-alue 2:

Betesda-säätiö sr

Debora Oy

Hoiva Mehiläinen Oy

Kenest Hoiva 

Koti-Medi Oy

Lauran kotihoito Oy
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Med Group Oy

Piika ja Sisar Oy

ProHoiva Oy

Sam’s Care Oy

Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotihoito Oy

Osa-alue 3:

Betesda-säätiö sr

Debora Oy

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

Hoiva Mehiläinen Oy

Kenest Hoiva 

Koti-Medi Oy

Lauran kotihoito Oy

Med Group Oy

Piika ja Sisar Oy

ProHoiva Oy

Sam’s Care Oy

Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotihoito Oy

Osa-alue 4:

Betesda-säätiö sr

Debora Oy

Hoiva Mehiläinen Oy
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Kenest Hoiva 

Koti-Medi Oy

Lauran kotihoito Oy

Med Group Oy

Piika ja Sisar Oy

ProHoiva Oy

Sam’s Care Oy

Stella Kotipalvelut Oy

Stella Kotihoito Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintatyöryhmä on tarkastanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 
3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenette-
lyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä 
toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 
Edellä mainittuja hankintalain periaatteita tulee noudattaa hankinnan 
kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen 
asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida 
muuttaa tarjousten vertailu- ja valintavaiheessa.

Tarjousten täsmennyspyynnöt

Yhdelle (1) tarjoajalle lähetettiin sähköpostitse tarjouksen täsmennys-
pyyntö. Tarjoaja vastasi täsmennyspyyntöön annetussa määräajassa.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousten vertailu tehtiin tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudel-
lisen edullisuuden perusteella siten, että hinnan painoarvo oli 80 % ja 
laadun painoarvo oli 20 %. Hinnan vertailupisteet laskettiin kotipalvelun 
painotetun tuntihinnan ja kotisairaanhoidon painotetun tuntihinnan yh-
teishinnasta. 

Laadun vertailupisteet laskettiin mobiilin pikapalautejärjestelmän ja 
omaisyhteydenpitoon soveltuvan sähköisen viestivihkon yhteispisteistä. 

Kuhunkin osa-alueeseen valittiin yksi (1) palveluntuottaja varsinaiseksi 
palveluntuottajaksi puitejärjestelyyn ja yksi (1) palveluntuottaja varalle. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2020 65 (92)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/13
15.12.2020

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

Valinta tehtiin järjestyksessä: lännen palvelualue, idän palvelualue, ete-
län palvelualue, pohjoisen palvelualue. Valintajärjestys määräytyi pal-
velualueiden ennakolta arvioitujen asiakasmäärien mukaisesti niin, että 
valinta tehtiin ensimmäisenä arvioidun asiakasmäärän perusteella suu-
rimmalle  palvelualueelle, toisena toiseksi suurimmalle, kolmantena 
kolmanneksi suurimmalle ja neljäntenä neljänneksi suurimmalle palve-
lualueelle.

Sopimus

Puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kahden 
(2) vuoden sopimus. Hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden (2) vuo-
den pituiseen optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen. 
Optiokauden käyttöönotosta päättää tilaaja. 

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.2.2021.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan 
tarpeen mukaan.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova päätös ei synny tämän 
päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoitta-
neet sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen 
päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisa-
noa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uu-
den sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 56263

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

outi.ekebom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2020 § 134

HEL 2020-000253 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

A   hyväksyä suomenkielisen kotihoidon kilpailutuksen keskeiset peri-
aatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään 
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tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutok-
sia, sekä

B   oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

01.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Pohjoisen palvelualueen johtaja Soili Partanen ja kotihoitopäällikkö 
Sanna Numminen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa
tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Kati Juva ilmoitti esteellisyydestään (palvelussuhdejäävi, hallin-
tolaki 28 § 1 mom. 4 kohta) ennen asian käsittelyä ja poistui kokouk-
sesta asian koko käsittelyn ajaksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

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

outi.ekebom(a)hel.fi
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§ 279
Käpyrinne ry:n hankintaoikaisuvaatimus ikääntyneiden ympärivuo-
rokautisen palveluasumisen hankintaan

HEL 2019-011004 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Käpyrinne ry:n oikaisuvaa-
timuksen koskien sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan han-
kintapäätöstä 27.10.2020 § 47 ikääntyneiden ympärivuorokautisen pal-
veluasumisen hankinnassa. 

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
vuoksi se tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Johanna Kahilakoski, kilpailutus- ja sopimuspäällikkö, puhelin: 310 21831

johanna.kahilakoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 13.11.2020
2 Oikaisuvaatimus 14.11.2020, liite
3 Oikaisuvaatimus 14.11.2020, liite, henkilöstölomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Selvitys, arviointi ja sijoitus Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Taustaa

Hankintayksikkö julkaisi ikääntyneiden ympärivuorokautisen palvelua-
sumisen hankintaa koskevan tarjouspyynnön liitteineen 2.7.2020 jul-
kaistulla hankintailmoituksella. Kyseessä oli dynaamisen puitejärjeste-
lyn perustaminen. Määräaika tarjousten jättämiselle oli 17.8.2020. 

Käpyrinne ry jätti tarjouksen määräajan puitteissa. Käpyrinne ry:n tar-
jous suljettiin pois hankintamenettelystä tarjouspyyntöä vastaamatto-
mana. Tarjouksen hylkäämisen perusteena oli se, että Käpyrinne ry il-
moitti tarjouksessaan asumispalveluyksikön laskelmallisen henkilöstö-
mitoituksen olevan 0,6, mikä ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaati-
musta. Hankinnan vähimmäisvaatimuksena oli, että asumispalveluyksi-
kön laskennallinen henkilöstömitoitus on vähintään 0,7. Hankintapää-
tös, josta ilmenee Käpyrinne ry:n tarjouksen hylkäämisen perusteet, on 
annettu Käpyrinne ry:lle tiedoksi 5.11.2020.

Käpyrinne ry on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen hankintapäätök-
sestä. Vaatimus on saapunut hankintayksikölle 13.11.2020, ja se on 
näin ollen tehty hankintalaissa säädetyn 14 päivän määräajan kulues-
sa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen perustelut

Käpyrinne ry perustelee hankintaoikaisuvaatimustaan seuraavilla sei-
koilla: Käpyrinne ry:n tarjouksessa ilmoittama henkilöstömitoitus on tar-
jouspyynnön vastainen inhimillisen virheen vuoksi. Ikääntyneiden ym-
pärivuorokautisen palveluasumisen aikaisemmassa, 16.6.2020 keskey-
tetyssä tarjouskilpailussa, Käpyrinne ry:n tarjous on ollut tarjouspyyn-
nön mukainen. Käpyrinne ry on joutunut lähettämään tarjouksensa kii-
reessä, koska sen lomalla ollut toiminnanjohtaja on olettanut saavansa 
erikseen ilmoituksen tarjouskilpailun käynnistymisestä ja näin ollen 
huomannut julkaistun hankintailmoituksen vasta muutamia päiviä en-
nen tarjousten jättämiselle annetun määräajan päättymistä. Käpyrinne 
ry on myös esittänyt, että se, toisin kuin jotkin muut tarjoajat, ei ole 
saanut mahdollisuutta täsmentää tarjoustaan.

Päätöksen perustelut

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelunkuvauksessa on selkeästi 
esitetty vähimmäisvaatimuksena vaadittu henkilöstömitoitus. Myös tar-
jouspyynnön liitteenä olleessa henkilöstölomakkeessa on ilmoitettu, et-
tä henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,7, jotta toteutunut 0,5 
henkilöstömitoitusvaade / vuorokausi täyttyy. Käpyrinne ry on tarjouk-
sessaan ilmoittanut kohteessa henkilöstömitoituksen olevan 0,6. Tämä 
ei täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, minkä vuoksi tarjous on hy-
lätty.
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Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
113 §:ssä on säädetty muun muassa tarjousten vaatimustenmukaisuu-
den osoittamisesta. Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoaman-
sa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukai-
nen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenette-
lyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset pois tarjouskilpailusta.  

Hankintalain 113 §:n mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa 
määräajassa selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheelli-
siä tietoja ja asiakirjoja. Hankintayksikkö ei kuitenkaan voi sallia tar-
jousten olennaista muuttamista, eikä hankintayksikkö voi pyytää tarjoa-
jaa täsmentämään tai täydentämään tarjoustaan siten, että menettelyllä 
olisi olennainen vaikutus tarjoajan asemaan. 

Käpyrinne ry:n tarjous suljettiin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vas-
taisena. Mikäli hankintayksikkö olisi antanut Käpyrinne ry:lle mahdolli-
suuden muuttaa tarjouksensa henkilöstömitoitusta, olisi kyseessä ollut 
tarjouksen olennainen muuttaminen siten, että tarjouspyyntöä vastaa-
maton tarjottu palvelu olisi muutettu tarjouspyynnön mukaiseksi. Näin 
ollen hankintayksikkö ei ole voinut antaa Käpyrinne ry:lle mahdollisuut-
ta tarjouksensa muuttamiseen. 

Hankintayksikkö järjesti 25.6.2020 palveluntuottajille ikääntyneiden 
asumispalvelujen henkilöstömitoituksia koskevista seikoista markkina-
vuoropuhelun, josta toimitettiin kutsu myös Käpyrinne ry:lle. Markkina-
vuoropuheluun osallistuminen ei ole ollut välttämätöntä, eikä se ole ol-
lut edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle.  

Hankintayksikkö on julkaissut hankintailmoituksen ikääntyneiden ympä-
rivuorokautisen palveluasumisen hankinnasta julkisten hankintojen 
sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa (hankintailmoitukset.fi) 
2.7.2020. Sillä, että Käpyrinne ry:n silloinen toiminnanjohtaja ei ole seu-
rannut hankintailmoituksia lomansa aikana, vaan olettanut saavansa 
esimerkiksi sähköpostitse ilmoituksen tarjouskilpailun käynnistymises-
tä, ei ole vaikutusta asian ratkaisuun. 

Hankintamenettelynä on dynaaminen puitejärjestely, jonka avauduttua 
uudestaan vuoden 2021 syksyllä, palveluntuottaja, joka ei ole tullut vali-
tuksi palveluntuottajaksi dynaamisen puitejärjestelyn perustamisvai-
heessa, voi jättää tarjouksen ja tulla valituksi palveluntuottajaksi. Näin 
ollen Käpyrinne ry:lla on mahdollisuus päästä puitejärjestelyn palvelun-
tuottajaksi dynaamisen puitejärjestelyn sopimuskauden aikana. 

Toimivalta
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Johanna Kahilakoski, kilpailutus- ja sopimuspäällikkö, puhelin: 310 21831

johanna.kahilakoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 13.11.2020
2 Oikaisuvaatimus 14.11.2020, liite
3 Oikaisuvaatimus 14.11.2020, liite, henkilöstölomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Selvitys, arviointi ja sijoitus Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuus Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 27.10.2020 § 
47

HEL 2019-011004 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskil-
pailun perusteella valita ikääntyneiden ympärivuorokautisen palvelua-
sumisen puitejärjestelyyn seuraavat palveluntuottajat numeroidun etu-
sijajärjestyksen mukaisesti:
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Osa-alue A   Ympärivuorokautinen palveluasuminen suomenkielisille 
ikääntyneille

1. Marjatta-Säätiö sr
2. Betesda-säätiö, Betesda/Palvelukoti Hopea
3. Gaius-säätiö sr, Puotilan palvelutalo
4. Omakotisäätiö
5. Gaius-säätiö sr, Heseva-koti
6. Pyhän Helenan Säätiö sr, Hoivakoti Helena
7. Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö
8. Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry, Hellikoti
9.   Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry
10. Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry, Leevikoti
11. Uudenmaan Seniorikodit Oy, Villa Lauriina
11. Uudenmaan Seniorikodit Oy, Aallotar
11. Uudenmaan Seniorikodit Oy, Villa Linnea
11. Uudenmaan Seniorikodit Oy, USK Perustettava I
11. Uudenmaan Seniorikodit Oy, Kuninkaanhovi
16. Helykodit ry
17. Tutoris Oy Helsinki, Tenhokoti, 2020
18. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Leenankoti
19. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Kotikallio
20. MEREO Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry MEREO Kamppi RK3 
21. Attendo 247 Oy, Attendo Mellunmäki
21. Attendo Oy Attendo Linnanharju
23. Yrjö&Hanna Oy Helsinki tehpa, Hanna-koti
24. MEREO Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry MEREO Lauttasaari
25. Yrjö&Hanna Oy Helsinki tehpa, Mäntyranta
26. Foibe Oy
27. Uudenmaan vanhustenhuollon kannatusyhdistys ry, Helsinki asu-
mispalvelut Mäkkylä 
28. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Kyläkallio
29. Wilhelmiina Palvelut Oy
30. Esperi Care Oy, Pakaasi
31. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Hoivakoti Viikki Alppitupa
32. Esperi Care Oy, Vanhalinna 
33. Attendo Mi-Hoiva Oy, Attendo Taivallahti
33. Attendo Oy, Attendo Harmonia
35. Esperi Care Oy, Hopeapaju
35. Esperi Care Oy, Untuva
37. Esperi Care Oy, Tilkantupa
37. Esperi Care Oy, Tilkantoivo
37. Esperi Care Oy, Sara
40. Hoitokoti Päiväkumpu Oy, Paloheinä
40. Hoitokoti Päiväkumpu Oy, Malminkartano
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42. Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Käpylä
42. Kalasataman Asumispalvelut Oy, Mainiokoti Capella
44. Saga Care Finland Oy, Helapuisto
44. Saga Care Finland Oy, Käpylinna
46. Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Hermanni
47. Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Lehtisaari
47. Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Sofia ja Severi
47. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mk Herttua
47. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Uusi Perustettava yksikkö
51. Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Aino ja Antti
51. Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Huvilaharju
51. Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Kaisla.
51. Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Kristiina
51. Hoiva Mehiläinen Oy, Mk Uuttu
51. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Villa Andante
51. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Villa Joutsen -Svanhemmet
51. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Villa Elämäntalo
51. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mk Tanhu
51. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Villa Atzalea.

Osa-alue B   Ympärivuorokautinen palveluasuminen ruotsinkielisille 
ikääntyneille

1. Gaius-säätiö sr, Munksnäshemmet
2. Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsan Blomsterfondet
2. Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsanhuset i Esbo
2. Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsanhuset i Vanda
2. Folkhälsan Välfärd Ab, Silviahemmet
2. Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsan Brummerska Hemmet
7. Folkhälsan Välfärd Ab, Seniorhemmet
8. Helykodit ry
9. Attendo Oy, Attendo Hedvig Sofia
10. Finlands Svenska Söndagsskolförbund r.f., BERTAHEMMET
11. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mainiokoti Hulda ja Malva Hemmet.

Osa-alue C   Ympärivuorokautinen erittäin haastavasti käyttäytyvien 
asiakkaiden palveluasuminen

1. Marjatta-Säätiö sr
2. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Hoivakoti Viikki Alppitupa
3. Helykodit ry
4. Uudenmaan Seniorikodit Oy, USK Perustettava III
5. Esperi Care Oy, Tilkantaika.

Osa-alue D   Ympärivuorokautinen palveluasuminen ikääntyneille päih-
deongelmaisille 
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1. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Hoivakoti Viikki Alppitupa.

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat 
on valittu edellä ilmoitetusti osa-alueittain kokonaistaloudellisessa etu-
sijajärjestyksessä. Vertailussa saman arvon saaneet tarjoajat on nume-
roitu samalla numerolla, ja valinta tällä etusijanumerolla olevien palve-
luntuottajien kesken tehdään asiakaskohtaisen harkinnan perusteella. 
Tarjousten valinta ja etusijajärjestys laadittiin tarjousten vertailutaulu-
kon (liite 1) mukaisesti.

Sopimuskausi alkaa 1.1.2021 lukien. Sopimuskausi päättyy 
31.12.2026. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat alle-
kirjoittaneet sopimuksen. 

Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo on noin 280 M€ (alv 0 
%). Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua hanki-
taan tarpeen mukaan.

Päätös on ehdollinen jokaisen palveluntuottajan osalta sillä ehdolla, et-
tä he toimittavat rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvityk-
set (mm. Valviran lupa-asiakirjat uusien kohteiden osalta) ennen sopi-
musten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan Ikääntyneiden 
ympärivuorokautinen palveluasuminen HEL 2019-011004 keskeiset pe-
riaatteet ja ehdot päätöksessään 10.3.2020, § 41. Samalla lautakunta 
oikeutti sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään han-
kinnasta päätökset, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella 
solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja 
purkamisista.

Kilpailutuksen tarkoituksena oli sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen 
perusteella palveluntuottajat sitoutuvat tuottamaan ikääntyneiden ym-
pärivuorokautista palveluasumista Helsingin kaupungin ikääntyneille 
asiakkaille puitejärjestelyn sopimuskauden ajan. Yksittäiset asiakkai-
den palvelua koskevat sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. 

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena oli Helsingin kaupungin ikääntyneiden ympärivuo-
rokautinen palveluasuminen dynaamisena puitejärjestelynä. Osatar-
joukset olivat sallittuja siten, että tarjoaja on voinut tarjota yhtä tai 
useampaa seuraavista neljästä osa-alueesta:
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A. Ympärivuorokautinen palveluasuminen suomenkielisille ikääntyneille
B. Ympärivuorokautinen palveluasuminen ruotsinkielisille ikääntyneille
C. Ympärivuorokautinen erittäin haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden 
palveluasuminen
D. Ympärivuorokautinen palveluasuminen ikääntyneille päihdeongel-
maisille

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä oli avoin menettely, jolla perustetaan dynaaminen 
puitejärjestely hankintayksikön määrittelemällä tavalla. Kyseessä on 
hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen 
hankinta hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 1397/2016) mukaisesti. 

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-
ilmoituskanavassa 2.7.2020. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjous-
pyyntöä ja kilpailutusta koskevia kysymyksiä 22.7.2020 mennessä Tar-
jouspalvelu-portaalin kautta. Hankintayksikkö sai määräaikaan men-
nessä 34 kysymystä, joihin vastattiin 29.7.2020. 

Saadut tarjoukset

Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan 17.8.2020 klo 12.00 men-
nessä tarjouksen jätti ympärivuorokautiseen palveluasumiseen suo-
menkielisille ikääntyneille 64 tarjoajaa, ympärivuorokautiseen palvelua-
sumiseen ruotsinkielisille ikääntyneille 12 tarjoajaa, ympärivuorokauti-
seen erittäin haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden palveluasumiseen 5 
tarjoajaa ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ikääntyneille 
päihdeongelmaisille 1 tarjoaja. 

Tarjoajien soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten tarkastaminen

Hankinnassa perustetaan puitejärjestely. Puitejärjestelyyn valitaan 
kaikki soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät pal-
veluntuottajat. Kaikkien valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään 
puitejärjestelystä sopimus, jonka perusteella tilataan palvelu asiakas-
kohtaisesti etusijajärjestykseen perustuen sekä hankintamenettelyssä 
vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitejärjestelyn kaikki ehdot on vah-
vistettu etukäteen, eikä yksittäisten asiakkaiden asumispalveluista jär-
jestetä kevennettyä kilpailutusta tilausvaiheessa. 

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjous-
pyynnössä. Tarjousten tarkastamisen jälkeen todettiin, että tarjous-
pyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttyvät kaikkien tarjoa-
jien osalta. 
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Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tar-
jouspyynnössä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouspyyn-
nön kysymyksiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset 
tarjouksensa liitteeksi.

Tarjousten tarkastamisen yhteydessä hankintayksikkö havaitsi muuta-
mia ristiriitaisuuksia ja puutteita joidenkin tarjoajien tarjouksissa. Ristirii-
taisuudet ja puutteet koskivat asukkaalta perittävän vuokran määrää, 
tarjottujen paikkojen määriä sekä epäselviä tai puutteellisia vuokrahuo-
neistojen yksilöintitietoja. Yhden tarjoajan osalta henkilöstömitoituslo-
make antoi virheellisiä tietoja. Hankintayksikkö lähetti täsmennyspyyn-
nöt kaikille tarjoajille, joiden tarjouksissa ilmeni ristiriitaisuuksia tai epä-
selvyyksiä. Tarjousten täsmennyksiin pyydettiin vastausta 2.9.2020 kel-
lo 10 mennessä. Kaikkien tarjoajien vastaukset saatiin asetettujen 
määräaikojen puitteissa. 

Tarjousten ja saapuneiden täsmennysten tarkistamisen jälkeen kaikki 
em. tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi, jäljempänä luetelluin 
poikkeuksin. 

Tarjouksen on voinut jättää myös perustettavan tai juuri perustetun yh-
tiön lukuun. Tarjoajan tulee kuitenkin esittää viranomaistodistukset ja 
tarvittavat luvat ennen sopimuksen allekirjoittamista. Uusien perustet-
tavien asumisyksiköiden osalta on mahdollista jättää tarjous myös sil-
loin, kun puitejärjestely avataan uudelleen. Uusien rakenteilla olevien 
yksiköiden on siten mahdollisuus päästä mukaan puitejärjestelyyn 
myös sopimuskauden aikana sitten, kun palveluntuotanto on todelli-
suudessa mahdollista aloittaa. 

Tarjouksensa vetivät pois seuraavaa tarjouspyyntökierrosta odotellen 
Esperi Care Oy Harrikuja, sekä Uudenmaan seniorikodit perustettava 
yksikkö II, koska näiden asumisyksiköiden avaaminen ei tulisi toteutu-
maan vielä toivotun sopimuskauden aikaan. 

Rantakartano Oy ilmoitti siirtävänsä asumisyksikön toiminnan toiseen 
yksikköön, ja peruuttavansa tarjouksen siltä osin. 

Pyhän Helenan Säätiö perui tarjouksensa kokonaisuuden (B) osalta 
(ruotsinkieliset ikääntyneet). 

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelunkuvauksessa on selkeästi 
kerrottu vähimmäisvaatimuksena vaadittu henkilöstömitoitusvaade. 
Myös henkilöstölomakkeessa on ilmoitettu, että henkilöstömitoituksen 
tulee olla vähintään 0,7, jotta toteutunut 0,5 henkilöstömitoitusvaa-
de/vuorokausi täyttyy. Käpyrinne ry on tarjouksessaan ilmoittanut koh-
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teessa henkilöstömitoituksen olevan 0,6. Tämä ei täytä asetettuja vä-
himmäisvaatimuksia, minkä vuoksi tarjous hylätään. Kyse ei ole ollut 
pelkästään kirjoitus- tai laskuvirheestä tai muusta vastaavasta epäsel-
vyydestä. 

Puitejärjestelyn etusijajärjestyksen laatiminen

Kaikki soveltuvat ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat valitaan 
puitejärjestelyyn. Tarjoajat asetetaan puitejärjestelyssä etusijajärjestyk-
seen. Etusijajärjestyksen laatimisessa on käytetty perusteena halvinta 
hintaa, koska hankintayksikkö on määritellyt hankinnan kohdetta kos-
kevat korkeat laatuvaatimukset ehdottomina vähimmäisvaatimuksina 
siten, että ne vastaavat haluttua ja lainsäädännön edellyttämää laatu-
tasoa. 

Hankintayksikkö vertaili hinnat tarjouspyynnön hintalomakkeen mukai-
sesti. Jokainen osa-alue (A., B., C. ja D.) vertailtiin osa-aluekohtaisesti. 

Palveluntuottajien kanssa tehdään puitejärjestelystä sopimus, jonka pe-
rusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti. 

Dynaaminen puitejärjestely

Dynaaminen puitejärjestely on tarkoitus avata uudelleen vuosittain, 
hankintayksikön harkitsemana aikana. Dynaamisen puitejärjestelyn 
avauduttua uudestaan, palveluntuottaja, joka ei ole jättänyt tarjousta tai 
ei ole tullut valituksi palveluntuottajaksi dynaamisen puitejärjestelyn pe-
rustamisvaiheessa, voi jättää tarjouksen ja tulla valituksi palveluntuotta-
jaksi. Lisäksi dynaamisen puitejärjestelyn perustamisvaiheessa valitut 
palveluntuottajat voivat jättää dynaamisen puitejärjestelyn avaamisen 
yhteydessä uuden tarjouksen uusien asumisyksiköiden tai osa-
alueiden osalta.

Dynaamiseen puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat voivat esittää 
hinnantarkistuksia sopimuksessa esitetyin ehdoin. Dynaamisen puite-
järjestelyn avautuessa ensimmäistä kertaa vuonna 2021, palveluntuot-
tajilla on mahdollisuus ehdottaa ainoastaan hinnanalennuksia. Puitejär-
jestelyn avautuessa toisen kerran vuonna 2022, palveluntuottajat voivat 
esittää joko hinnan alennuksia tai korotuksia puitesopimuksen ehtojen 
mukaisesti.

Kolmannesta sopimusvuodesta alkaen (sopimusvuosi 2023) etusijajär-
jestyksessä huomioidaan myös vanhojen sekä uusien tarjoajien laatu. 
Toisesta sopimusvuodesta alkaen puitejärjestelyn osapuolet ovat vel-
volliset toimittamaan laatuvertailua varten tarvittavat vertailuperusteet. 
Myös uusien tarjoajien on toimitettava kyseiset vertailuperusteet tar-
jouksensa yhteydessä. Vertailuperusteet perustuvat aina jo olemassa 
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olevaan RAI-aineistoon. Vertailtavat RAI-indikaattorit ilmoitetaan vii-
meistään puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä. Tällöin etusijajärjes-
tys luodaan hinnan (40% painoarvolla) sekä laatutekijöiden (60% pai-
noarvolla) perusteella. 

Sopimuskauden aikana myös uusia palveluntuottajia on siten mahdol-
lista ottaa mukaan dynaamiseen puitejärjestelyyn aina puitejärjestelyn 
avaamisen yhteydessä. Myös osa-aluekohtaiset etusijajärjestykset voi-
vat muuttua sopimuskauden aikana, kun puitejärjestelyyn otetaan uusia 
palveluntuottajia ja, kun hinta- sekä laatuvertailu huomioidaan järjes-
tyksen luomisessa. 

Hankintasopimus

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tä-
män päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekir-
joittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisin-
taan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän kat-
sotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Sopimuskauden pituus on 6 vuotta. Sopimuskausi on suunniteltu alka-
vaksi 1.1.2021. Sopimuskausi päättyy 31.12.2026. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisa-
noa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uu-
den sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua. 

Sosiaali- ja terveystoimiala Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuus Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 
05.06.2020 § 30

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.03.2020 § 41

HEL 2019-011004 T 02 08 02 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä ikääntyneiden ympäri-
vuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja 
ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaes-
sa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

Lisäksi lautakunta edellytti, että uuteen laskentakaavaan siirryttäessä 
hoitajamitoitus ei vähene nykyisestä.
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B Samalla lautakunta oikeutti sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 
johtajan

- tekemään hankinnasta päätökset

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

10.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Jäsenet Cecilia Ehrnrooth ja Kati Juva ilmoittivat esteellisyydestään 
ennen asian käsittelyn aloittamista ja poistuivat kokoustilasta asian ko-
ko käsittelyn ajaksi. Molempien jäsenien esteellisyyden syy on palve-
lussuhdejäävi (hallintolaki 28.1 § kohta 4).

Jäsen Kati Juvan henkilökohtainen varajäsen Hannu Tuominen osallis-
tui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Katju Aro: Lautakunta edellyttää, että uuteen laskentakaavaan 
siirryttäessä hoitajamitoitus ei vähene nykyisestä.

Kannattaja: jäsen Reko Ravela

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Katju Aron vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Reko Ravela: Muutetaan seuraavat kohdat alla olevaan muo-
toon:

- Kohdan "Hankintamenettely" viimeinen kappale: "Tilaaja asettaa pal-
veluntuottajat etusijajärjestykseen hinta-laatusuhteen perusteella. So-
pimuskauden aikana toimitaan puitesopimukseen kirjattujen säännös-
ten nojalla."

- Kohdan "Dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen" viimeinen kappale: 
"Ensimmäisenä sopimusvuonna etusijajärjestys luodaan hinnan (80 % 
painoarvolla) sekä laatutekijöiden (20 % painoarvolla). Toisen kerran 
järjestelmää avattaessa etusijajärjestys laatutekijöiden painoarvo nou-
see 60 prosenttiin. Tällöin myös vanhojen, puitesopimuksen jo solmi-
neiden palveluntuottajien on toimitettava laatuvertailua varten tarvitse-
mansa tiedot tilaajalle."
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Jäsen Reko Ravelan vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Riia Järvenpää: Palvelukuvauksen kohdasta 5.3 (liite 1) poiste-
taan lause "Tilaaja suosittelee, että tarjotusta ruuasta 20 % olisi luomua 
ja/tai lähituotettua ruokaa". Perusteluni: Rahaa aterioihin on käytettä-
vissä rajallinen määrä per yksikkö. Samaan aikaan ikääntyneiden ih-
misten ravitsemustila on Suomessa usein huono. Toivoisin, että palve-
luissa keskityttäisiin palvelukuvauksen mukaisesti asukkaan hyvinvoin-
nin ja elämänlaadun edistämiseen myös ruokavalinnoissa. Ikäihmisten 
ravitsemuksen suhteen kansalliset suositukset ovat selkeät: maistuva, 
monipuolinen ja proteiinirikas ruoka on tärkeä tekijä hyvinvoinnissa.

Kannattaja: jäsen Aleksi Niskanen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Riia Järvenpää)

Jaa-äänet: 10
Katju Aro, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Sanna-
Mari Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas 
Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Riia Järvenpää, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Cecilia Ehrnrooth

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 2 (poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta yksimielisesti hyväksytyn 
vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

25.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984
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tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi
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§ 280
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 281
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seu-
raavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja 11.12.2020

213 § Lääkärityövoiman vuokraamisen suorahankinta

214 § Lastensuojelun perhehoitajille maksettavien kulukorvausten ko-
rottaminen 1.1.2021 alkaen

215 § Sääntökirja suun terveydenhuollon uudelle kokonaishoidon pal-
velusetelille

216 § Kotihoidon tukipalvelujen rekisterimuutos 1.1.2021

217 § Lisähankinta Pegasoksen tietojen siirtämiseksi Apotti-
järjestelmään

218 § Terveysportin tietokannat terveydenhuollon ammattilaisille vuo-
delle 2021

219 § Tartuntatautilain (1227/2016) 9 §:n mukaisen kunnan tartunta-
taudeista vastaavan lääkärin määrääminen

220 § Idän terveysaseman henkilöstövuokrauksen suorahankinta

221 § Koululaisten ja opiskelijoiden silmätautien perustutkimusten han-
kinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.12.2020

102 § Ammatillisen perhehoidon suorahankinta Hoitokissat Rantavuo-
relta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 10.12.2020

79 § Pienhankinta, kotivieroitusyksikön etälääkäreiden työstä korona-
positiivisten ja -altistuneiden asiakkaiden lääkityksen hoitamiseksi ka-
ranteenimajoituksessa
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80 § Vatsan alueen tähystystutkimusten (kolono- ja gastroskopiat) han-
kinta

81 § Suun terveydenhuollon toimipisteiden tilapäinen sulkeminen tam-
mikuussa 2021

82 § Tartunnanjäljitystyön hankkiminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 8.12.2020

62 § Palvelujen hankkiminen vuodelle 2021 Oulunkylän kuntoutuskes-
kus sr:ltä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 10.12.2020

63 § Laakson sairaalan osastojen 6 ja 11 sairaansijojen tilapäinen vä-
hentäminen pitkään jatkuneen henkilöstövajeen vuoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 11.12.2020

65 § Malmin sairaalan osaston 15 sairaansijojen väliaikainen vähentä-
minen pitkään jatkuneen henkilöstövajeen vuoksi

Tietohallintopäällikkö 10.12.2020

73 § It-laitteiden hankinta Helsingin suu- ja hammaskeskusta varten

74 § It-laitteiden hankinta Malmin terveysaseman muuttoa varten

75 § Effica ja Lifecare -järjestelmien Audit Log –tietokantaintegraatio

76 § Apotti-integraatio – Polycon Effector -integraation toteuttamisen 
suorahankinta

Tietohallintopäällikkö 14.12.2020

77 § Vastamelukuulokkeiden hankinta Helsingin Apotti –järjestelmä-
koulutuksiin

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 266, 267, 268, 271 (A), 272 (A), 273 (A.), 274 (A.), 280 ja 
281 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 269 ja 275 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 270, 271 (B), 272 (B), 273 (B. ), 274 (B.) ja 276 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.
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Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 277, 278 ja 279 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Cecilia Ehrnrooth

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.12.2020.


