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§ 64
Tartunnanjäljitystyön suorahankinta

HEL 2021-003405 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankkia tartunnanjäljitystyötä Luo-
na Hoiva Oy:ltä. Hankinta toteutetaan suorahankintana hankintalain 
(1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti.

Palvelua hankitaan 15.3.2021 alkaen 30.6.2021 asti.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 860 000 euroa.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin vaan palvelua tilataan tar-
peen mukaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Luona Hoiva Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 
ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Koronavirustartunnat ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun Helsin-
gissä. Virusmuunnosten osuus tartunnoista on kasvanut ennakoitua 
nopeammin, mikä on osaltaan vaikuttanut tartuntamäärien äkilliseen 
kasvuun. Mahdollisimman nopean ja tehokkaan tartunnanjäljityksen 
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turvaamiseksi tartunnanjäljitystyötä on hankittava määräajaksi suora-
hankintana.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt päätöksen kos-
kien tartunnanjäljitystyön hankintaa Luona Hoiva Oy:ltä (2.3.2021 § 
34). Kyseisen päätöksen perusteella palvelua hankitaan 2.3.–
31.5.2021 ja hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 
720 000 euroa. Hankinta koskee noin 30 kokoaikaista työntekijää. 

Tämänhetkinen koronapandemiatilanne edellyttää, että tartunnanjälji-
tystyötä hankitaan Luona Hoiva Oy:ltä edellä mainitun hankinnan lisäk-
si myös ajalle 15.3.–30.6.2021. Tämä uusi hankinta koskee noin 30 ko-
koaikaista työntekijää. Hankinta tehdään samoin ehdoin ja hinnoin kuin 
aiempi, 2.3.2021 tehdyn päätöksen perusteella tehty hankinta. Hankin-
nan kohteena on tartunnanjäljitystyö. Tilaaja voi kuitenkin osoittaa han-
kittavalle henkilöstölle myös muita heidän koulutustaan ja kokemustaan 
vastaavia työtehtäviä. Tästä sovitaan erikseen sopimuskauden aikana.

Aiempi, 2.3.2021 tehdyn päätöksen perusteella tehty hankinta ja nyt 
tehtävä hankinta koskevat samaa palvelua, ne tehdään samalta palve-
luntuottajalta ja osittain samalle ajanjaksolle. Edellä mainittujen syiden 
vuoksi kyseiset hankinnat katsotaan kokonaisuudeksi ja hankintaval-
tuuksia varten lasketussa arvossa on otettu huomioon molempien han-
kintojen yhteisarvo. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan pää-
tettäväksi tuodaan nyt hankinta, jonka arvioitu arvonlisäveroton koko-
naisarvo on alle miljoona euroa. Koronavirustartuntojen määrä on kas-
vanut äkillisesti, minkä vuoksi tartunnanjäljittäjien suurempaa ja pidem-
piaikaisempaa tarvetta ei osattu ottaa huomioon aiemmassa, toimiala-
johtajan 2.3.2021 tekemässä päätöksessä.

Suorahankinnan peruste

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

Koronavirustartunnat ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun Helsin-
gissä. Koronavirusmuunnosten osuus tartunnoista on kasvanut enna-
koitua nopeammin, mikä on osaltaan vaikuttanut tartuntamäärien äkilli-
seen kasvuun. Tässä tilanteessa tartunnanjäljityksen turvaaminen kai-
killa keinoin on kriittistä. Edellä mainittujen syiden vuoksi hankintayk-
sikkö katsoo, että suorahankintasopimuksen tekeminen on ehdottoman 
välttämätöntä.
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Sopimus

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ja Luona Hoiva Oy 
solmivat hankinnasta sopimuksen. Sopimus on voimassa 15.3.–
30.6.2021.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuk-
sen.

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan toimielimen pää-
töksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin 
päätä.

Hankintavaltuudet

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 19.1.2021 § 14 päättänyt 
sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista. Tar-
tunnanjäljitystyön hankintojen yhteenlaskettu arvioitu arvonlisäveroton 
kokonaisarvo on noin 1,6 miljoonaa euroa, mikä ylittää viranhaltijoiden 
hankintavaltuudet. Hankinnasta päättää siten sosiaali- ja terveyslauta-
kunta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Luona Hoiva Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 
ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Terveys- ja päihdepalvelut
Hankintapalvelut


