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23 §
Kuntouttavan työtoiminnan etäpalvelun hankinta

HEL 2020-004087 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankkia COVID-19 tautiepi-
demian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kuntouttavaa työtoimintaa 
etäpalveluna kilpailutuksessa HEL 2018-000883 Kuntouttava työtoimin-
ta valituilta palveluntuottajilta. 

Palveluntuottajat ovat:

  

- Kuntoutussäätiö 

- Samaria rf 

- Invalidisäätiö 

- Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 

- Espoon Diakoniasäätiö 

- Alvi ry 

- Elämänlaatu ry 

- Betesda-säätiö 

- Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry 

- Lasten ja nuorten puutarhayhdistys 

  

Palvelua hankitaan toistaiseksi, kunnes kilpailutuksen perusteella sol-
mittujen sopimusten mukainen palvelu voidaan COVID-19 tautiepide-
mian laannuttua palauttaa voimaan, mutta enintään vuoden 2020 lop-
puun.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että tilaaja hyväksyy palveluntuotta-
jan toimittaman tarjouksen tarjoamastaan etäpalvelusta. Tarjouksesta 
on käytävä ilmi tarjotun palvelun hinta, palvelun sisältö ja ohjausmuo-
dot.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 400 000 euroa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (3)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

17.04.2020

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Päätöksen perustelut

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen, sosiaalihuoltolain mukainen 
palvelu. COVID-19 tautiepidemiatilanteessa, jossa sosiaalisten kontak-
tien välttäminen on välttämätöntä epidemian kukistamiseksi, on palvelu 
keskeytetty, koska yli kymmenen henkilön kokoontumiset ovat kielletty-
jä. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti vaihtoehtoi-
sia palvelun muotoja on syytä tarjota niitä haluaville. On myös asiak-
kaiden edun mukaista, että asiakkaat saavat tukea myös silloin, kun 
sosiaalisia kontakteja täytyy välttää. 

Kuntouttavan työtoiminnan etäpalvelua ostetaan niille asiakkaille, jotka 
tällä hetkellä saavat työtoimintaa, joille etänä toteutettavan palvelun 
katsotaan sopivan ja jotka itse ovat siihen halukkaita. Päätöksen etä-
palvelun ostosta tekee tilaaja.

Palvelun periaatteet ja sisältöalueet on kuvattu Palvelukuvauksessa (lii-
te 1).

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 palvelun toteuttamisesta etäpalve-
luna.

Sopimus hankintalain mukaisesta lisähankinnasta ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla, vaan palvelutuottajien kanssa tehdään kirjalli-
nen, määräaikainen lisäliite sopimukseen HEL 2018-000883. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on allekirjoittanut sopimuksen HEL 
2018-000883.

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

Liitteet
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1 Palvelukuvaus palveluntuottajille

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-

aali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Sosiaalityö
Hankintapalvelut

.


