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§ 158
Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelujen hankinta

HEL 2020-007567 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A   hyväksyä vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelujen kil-
pailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja 
terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin vält-
tämättömiä, vähäisiä muutoksia, sekä

B   oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan

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

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien 
asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan nuorisoedustaja Jemina Sandell ei osallistunut tämän asian 
käsittelyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi
Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

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

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

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

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaalityö Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde

Helsingin kaupunki hankkii vammaisten henkilöiden työhönkuntoutus-
palveluja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille. 
Hankinta täydentää Helsingin kaupungin omaa palvelua. 

Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelut ovat sosiaalihuolto-
lain (1301/2014) 27 d §:n ja 27 e §:n mukaisia palveluja. 

Sosiaalihuoltolain 27 d §:n vammaisten henkilöiden työllistymistä tuke-
van toiminnan palveluna tarjottavan osatyökykyisten työvalmennuksen 
tavoitteena on selvittää ja vahvistaa asiakkaan valmiuksia työnhakuun 
tai koulutukseen sekä tukea asiakasta hänen mahdollisesti työllistyessä 
tai aloittaessa opinnot. Palvelun käyttäjiä ovat osatyökykyiset henkilöt, 
joilla on moniammatillisen tuen tarvetta ja joiden on haasteellista työllis-
tyä työsuhteiseen työhön tai hakeutua koulutukseen. Ostopalvelua ar-
vioidaan tarvittavan vuosittain noin 20 asiakkaalle.

Sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaista vammaisten henkilöiden työtoimin-
taa hankitaan helsinkiläisille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua tavan-
omaiseen tai sosiaalihuoltolain 27 d §:ssä tarkoitettuun vammaisten 
henkilöiden työllistymistä tukevaan toimintaan. Ostopalvelua arvioidaan 
tarvittavan vuosittain noin 100 asiakkaalle.

Tarjouskilpailu

Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelujen hankinnasta jär-
jestetään tarjouskilpailu syksyllä 2020.
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Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoi-
mella menettelyllä.

Hankinnan kohderyhmät ovat:

1. Vammaisten henkilöiden työtoiminta
2. Osatyökykyisten henkilöiden työvalmennus

Kilpailutuksessa tarjouksen voi jättää yhteen tai molempiin hankinnan 
kohteeseen.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut, palvelun 
hinnoittelu sekä tarjoajille että palveluille asetettavat vähimmäisvaati-
mukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koske-
vien vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut 
tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaati-
mukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1−5 (palvelukuvaus, tar-
jouspyyntö, sopimusluonnos, tietosuoja- ja salassapitoliite ja käsittely-
toimien kuvaus). 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 internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen nou-
dattamista. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liit-
teissä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailuperusteena 
käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, jossa hinnan painoarvo on 
100 prosenttia. Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat ehdot-
tomia ja niillä pystytään takaamaan vaadittu laatutaso palvelulle.

Hankinnassa perustetaan puitejärjestely. Kohderyhmän 1 puitejärjeste-
lyyn valitaan 3‒6 palveluntuottajaa ja kohderyhmän 2 puitejärjestelyyn 
3‒4 palveluntuottajaa niin, että palvelutarve tulee katettua. Palvelun-
tuottajat asetetaan etusijajärjestykseen ja asiakkaalle palveluntuottaja 
valitaan etusijajärjestyksessä ensimmäiseltä, joka soveltuu asiakkaan 
tarpeisiin.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden perussopimuskaudelle ja se 
on suunniteltu alkavaksi 1.1.2021. 
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Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahden vuoden (2) optiokaudella.

Helsingin kaupunki ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 4.2.2020 § 19 päättänyt sosiaali- ja 
terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että perhe- 
ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 
euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- ja sosiaa-
lipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka lasken-
nallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja 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 perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja. Mikäli il-
menee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkami-
seen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmu-
kaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on per-
he- ja sosiaalipalvelujen johtajalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi
Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

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

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
2 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
3 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
4 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
5 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaalityö Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2020 § 135

HEL 2020-007567 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

01.09.2020 Pöydälle

Lännen aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen oli kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Katju Aron ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi
Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

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

outi.ekebom(a)hel.fi


