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84 §
Hankinta, erikoislääkäripalvelu Naulakallion lastenkodin päihdepy-
säytysosastolle, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2020-010473 T 02 08 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankkia erikoislääkäripalve-
lua Terveystalo Julkiset palvelut Oy:ltä. Erikoislääkäripalvelua hanki-
taan 1.10.2020 alkaen enintään 31.5.2021 asti.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 84 620,00 euroa 
(alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on erikoislääkäripalvelu sosiaali- ja terveystoimia-
lan lastensuojelun Naulakallion lastenkotiin. Kaupunki on irtisanonut 
31.5.2020 toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään 
30.9.2020 Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n kanssa.

Hankintayksikkö valmistelee Naulakallion lastenkodin päihdepysäyty-
sosaston erikoislääkäripalvelun hankintaa. Pandemiatilanne on kuiten-
kin viivästyttänyt hankinnan valmistelua. Palvelun järjestämistavasta 
käytyjen neuvottelujen tuloksena hankintayksikkö on päätynyt hankki-
maan erikoislääkäripalveluja suorahankintana kilpailutuksen valmiste-
lun ajaksi, jotta palvelun katkeamaton tuottaminen saadaan turvattua 
uuden kilpailutuksen valmistelun ajaksi. Uusi kilpailutettu sopimus on 
tarkoitus saada voimaan viimeistään 1.6.2021.

Hankintaa varten pyydettiin tarjous Terveystalo Julkiset palvelut Oy:ltä. 
Tarjous saatiin 2.9.2020.

Sopimuksella sovitaan palvelusta väliaikainen järjestely, joka on päätet-
tävissä heti kilpailutuksen valmistuttua. Palvelun irtisanomisaika on yksi 
(1) kuukausi.

Helsingin kaupungin pienhankintaohjeiden mukaisesti pienhankinta 
voidaan toteuttaa ilman kevennettyä kilpailutusta, jos hankinnan hinta-
taso on muutoin selvillä. Markkinakartoituksen perusteella Terveystalo 
Julkiset palvelut Oy:n tarjous on vallitsevan hintatason mukainen.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei 
sovelleta hankintalakia.
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Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

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

Lisätiedot
Minna Pitkänen, lastenkotitoiminnan päällikkö, puhelin: 310 46170

minna.k.pitkanen(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta
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Palveluntuottaja Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pien-

hankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta
Lastensuojelu
Hankinnat
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