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81 §
Sopimuksen purkaminen lastensuojelun ympärivuorokautisten pal-
velujen hankinnassa

HEL 2018-006678 T 02 08 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti purkaa Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan ja Suojaverkko Oy:n välisen lastensuojelun ympäri-
vuorokautisten palvelujen 18.1.2019 solmitun puitesopimuksen HEL 
2018-006678 päättymään välittömästi.

Päätöksen perustelut

Suojaverkko Oy on ollut valittuna palveluntuottajana lastensuojelun 
ympärivuorokautisten palvelujen puitejärjestelyssä 1.1.2019 lähtien. 

Laaditun puitesopimuksen mukaisesti Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
mialalla on oikeus purkaa sopimus, jos Palveluntuottaja on laiminlyönyt 
verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen tai jos 
Palveluntuottaja ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä.

Yrityksen tilaajavastuutiedoissa on kesällä 2020 huomattu puutteita, 
kuten verovelkaa ja maksamattomia eläkevakuutusmaksuja. Yritysten 
vakavaraisuutta mittaava Asiakastiedon alfa rating -luokitus on maksu-
häiriöiden myötä pudonnut luokkaan C (heikko), mikä alittaa hankin-
nassa palveluntuottajille asetetun vähimmäisvaatimuksen A (tyydyttä-
vä).

Suojaverkko Oy:lle on lähetetty verovelkojen ja maksamattomien elä-
kevakuutusmaksujen vuoksi 1.6.2020 kirjallinen selvityspyyntö, johon 
on vaadittu vastinetta 8.6.2020 mennessä. Suojaverkko ei ole vastan-
nut kirjalliseen selvityspyyntöön eikä muihinkaan hankintayksikön kirjal-
lisesti ja puhelimitse tekemiin yhteydenottoihin. 

Edellä todetun perusteella Helsingin kaupungilla on oikeus purkaa so-
pimus päättymään välittömästi.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus päättää sopimuksen pur-
kamisesta perustuu Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätök-
seen lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinnan peri-
aatteista 19.06.2018, § 163.

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Lastensuojelu
Hankintapalvelut

.


