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8 §
Oulunkylän sairaskotisäätiön palvelujen hankinta vuodelle 2017, 
korjaus päätökseen 72 §

HEL 2016-013495 T 02 08 02 01

Päätös

Osastopäällikkö päätti, kumoten päätöksen 12.12.2016 § 72, hyväksyä 
Oulunkylän sairaskotisäätiön toteuttamisohjelman vuodelle 2017 liitteen 
1 (Toteuttamisohjelma vuodelle 2017, korjattu) mukaisesti.

Vuoden 2017 toteuttamisohjelman sitoumukseton arvioitu arvo on noin 
8,6 miljoonaa euroa

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt Oulun-
kylän sairaskotisäätiön kanssa solmittavasta ostopalvelusopimuksesta 
17.12.2013 § 434. Sopimuksella sosiaali- ja terveysvirasto hankkii Ou-
lunkylän sairaskotisäätiöltä ikääntyneiden helsinkiläisten hoito- ja kun-
toutuspalveluja, joita vapautuu sotainvalidien ja veteraanien vähentyes-
sä luonnollisen poistuman kautta asteittain. Sopimus on voimassa tois-
taiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutti 17.12.2013 tekemässään päätök-
sessä § 434 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikön 
hyväksymään ja allekirjoittamaan ostopalvelusopimusta koskevat vuo-
sittaiset toteuttamisohjelmat kalenterivuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2017 ostettavat tuotteet ovat ympärivuorokautinen hoito ja kun-
toutus yhteensä 81 paikkaa/sairaansijaa, joista sairaalatasoista jatko-
hoitoa ja kuntoutusta enintään 62 paikkaa ja uutena tuotteena kotiin 
kuntoutusta 19 paikkaa. Lisäksi ostetaan avokuntoutusta. Myös sotain-
validien puolisoille voidaan ostaa pitkäaikaishoitoa tarveharkintaisesti.

Vuoden 2017 avokuntoutuksen hintaan on sovittu 1,2 % hinnankorotus 
vuoden 2016 hintoihin Valtiokonttorin ohjaaman mallin ja vastaavan ko-
rotuksen mukaisesti (vuoden 2016 hinnat on merkitty sulkeisiin).

Sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen vuorokausihinta on 
314,67 euroa (314,67 euroa), kotiin kuntoutuksen vuorokausihinta on 
212 euroa/vrk (uusi palvelu), avokuntoutuksen hinta on 62,00 eu-
roa/tunti (61,26 euroa/tunti) ja tarveharkintaisen sotainvalidien puolisoi-
den pitkäaikaishoidon vuorokausihinta on 168,95 euroa (168,95 euroa). 
Kaikki ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %).
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Sosiaali- ja terveysvirasto maksaa vain toteutuneista hoitovuorokausis-
ta.

Lisätiedot
Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

ninna.katajainen(a)hel.fi
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