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13 §
Koronakaranteeni-tilapäismajoituksen suorahankinta

HEL 2020-003571 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankintalain 40§:n perusteel-
la hankkia suorahankintana karanteeni-tilapäismajoitusta Luona Oy:lta 
30.7.2020 asti. Tämän jälkeen palvelun tarvetta arvioidaan uudelleen 
kuukausittain COVID-19 tautiepidemiatilanteen muuttuessa.

Hankinnan arvoa on vallitsevan tautitilanteen vuoksi vaikea arvioida. 
Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on alle 500 000 eu-
roa. 

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankin-
tayksikkö voi valita suorahankinnan sosiaali- ja terveyspalvelujen han-
kinnoissa, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, ei-
kä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippu-
mattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäi-
sen kiireen vuoksi. Hankintayksikkö katsoo, että maailmanlaajuinen ko-
ronaviruksen aiheuttaman COVID-19 tartuntatautiepidemia ja epide-
mian nopea eteneminen on hankintayksiköstä riippumaton syy tehdä 
nopeasti toteutettava suorahankinta, jotta karanteerimajoitus voidaan 
turvata kaikille Helsingin kaupungin asiakasryhmille.

Karanteeni-tilapäismajoitus on tilapäismajoitusta niille henkilöille, joille 
Helsingin kaupunki sitä päättää ostaa. Majoitus tulee voida tarjota 
asiakkaille välittömästi viranomaisen asettaessa asiakas karanteeniin 
COVID-19 viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja riskiryhmien suojele-
miseksi. Palvelun käyttöönottomaksu on 10 000 euroa. Tämän lisäksi 
Helsingin kaupunki maksaa vain toteutuneista majoituksista. 

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan suorahan-
kinnasta tehdään palvelutuottajan kanssa erillinen sopimus.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosi-
aali- ja terveystoimialalla 4.2.2020, §19.

Lisätiedot
Henna Niiranen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

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

outi.ekebom(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
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