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19 §
Avustajapalvelujen suorahankinta Ruoholahden asumispalveluyh-
distys (RASPY) ry:ltä

HEL 2017-013976 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä yksilöllisinä päätök-
sinä ennen 1.1.2018 alkaneet vammaispalvelulain mukaiset vammais-
ten henkilökohtaisten avustajapalvelujen hankinnan Ruoholahden asu-
mispalvelut (RASPY) ry:n asukkaille suorahankintana. Lisäksi perhe- ja 
sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa RASPY ry:n 
vuoden 2018 toteuttamisohjelman (liite 1).

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo on enintään 400 000 
euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaaliviraston eteläisen sosiaalikeskuksen ja RASPY ry:n 
kesken on solmittu ostopalvelusopimus 20.12.1995. Sopimus on tullut 
voimaan 1.1.1996 ja koskee vammaispalvelulain mukaista ympärivuo-
rokautista avustajatoimintaa RASPY ry:n ylläpitämässä palveluasumi-
syksikössä.

Sopimus jatkuu Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan nykyisessä orga-
nisaatiossa perhe- ja sosiaalipalvelut –palvelukokonaisuuden vammais-
työssä. RASPY ry toimii vammaisten jäsentensä puolesta omakustan-
nusperiaatteella eikä yhdistyksessä ole muita jäseniä kuin kyseiset 
asumispalvelua saavat asukkaat. Asukkaille on myönnetty palveluasu-
minen, jonka he itse avustajien avulla järjestävät.

Hankintalain 110 § sallii suorahankinnan tekemisen seuraavasti: ”Han-
kintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa tämän 
luvun mukaisissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskil-
pailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen 
kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta 
merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.”

Lisätiedot
Minna Eronen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1 toteuttamisohjelma 2018 Raspy
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Hankinta-asiantuntija
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