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54 §
Jälkihuollon vahvasti tuetun asumisen palvelun hankinta

HEL 2022-002255 T 02 08 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä Jälkihuollon vah-
vasti tuetun asumisen palvelun puitejärjestelyyn etusijajärjestyksessä 
seuraavat palveluntuottajat:

1. Mielenterveysyhdistys Etappi ry
2. NAL Palvelut Oy

Sopimuskauden suunniteltu aloitusajankohta on 1.11.2022. Sopimus-
kausi on neljä (4) vuotta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 6 000 000 euroa.

Tilaaja sitoutuu ostamaan tukea enintään 25 nuorelle kerrallaan.

Päätös on ehdollinen jokaisen palveluntuottajan osalta sillä ehdolla, et-
tä he toimittavat rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvityk-
set ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä jälkihuollon vahvasti tue-
tun asumisen palvelun hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot pää-
töksessään § 83, 26.4.2022. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päät-
ti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta 
päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan 
tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään 
sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on jälkihuollon vahvasti tuetun asumisen palvelu 
18–24-vuotiaille nuorille. Tuetun asumisen palvelussa asiakasta tue-
taan ja ohjataan säännöllisillä ohjauskäynneillä kotiin ja kodin ulkopuo-
lelle. Lisäksi ohjausta annetaan tarvittaessa myös puhelimitse. Asumi-
nen perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen vuokrasuhtee-
seen, jossa noudatetaan huoneenvuokralakia. 

Hankintamenettely
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Jälkihuollon vahvasti tuetun asumisen palvelujen hankinnasta järjestet-
tiin tarjouskilpailu, jonka perusteella valittiin palveluntuottajat puitejär-
jestelyyn.

Tarjouskilpailu käynnistettiin 11.5.2022 julkisten hankintojen sähköi-
sessä ilmoituskanava Hilmassa julkaistulla hankintailmoituksella. Tar-
jouskilpailu järjestettiin lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä. 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittava palvelu sekä tarjoajil-
le että hankittavalle palvelulle asetettavat ehdottomat vähimmäisvaati-
mukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjoajien oli tarjousaikana mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä 
20.5.2022 klo 12:00 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin jul-
kisesti 27.5.2022.

Tarjousten jättämisen määräaikaan 12.6.2022 klo 16:00 tarjouksen jät-
tivät Mielenterveysyhdistys Etappi ry ja NAL Palvelut Oy.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 
3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenette-
lyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä 
toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 
Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan 
kaikissa eri vaiheissa. Tarjoajien valinnat on tehtävä etukäteen asetet-
tujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa 
tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Hankintalain 96 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta 
selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa 
poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti 
valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän 
taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia 
ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, 
81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamis-
ta, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea.

Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden 
hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, 
jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi 
selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksi-
kön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta 
tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen 
velvoitteiden laiminlyömisestä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (10)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

30.08.2022

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

Hankintayksikkö pyysi täsmennyspyynnön Mielenterveysyhdistys Etap-
pi ry:ltä ja NAL Palvelut Oy:ltä sen varmistamiseksi, että kyseessä ei 
ole poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta. Molemmat tarjoajat vastasi-
vat täsmennyspyyntöihin annetussa määräajassa. 

Molemmat tarjoajat olivat epähuomiossa jättäneet tarjouksen vuoro-
kausihintaisena, vaikka tarjouspyynnössä oli pyydetty tarjouksessa an-
tamaan palvelulle kuukausihinta. Tarjoajat toimittivat hankintayksikölle 
täsmennyksenä kuukausihintansa. Saatujen täsmennysten perustella 
hankintayksikkö totesi, että ei ole enää tarpeen epäillä poikkeuksellisen 
alhaista tarjousta 

Koska tarjouspyynnössä oli pyydetty tarjoajia antamaan tarjouksessa 
palvelun kuukausihinta, tehtiin tarjousvertailu kuukausihinnoilla.

Vuorokausihinnan muuttaminen kuukausihinnaksi ei johtanut tarjouk-
sen kiellettyyn parantamiseen tai muuttamiseen.

Käsiteltyjen täsmennysten jälkeen hankintayksikkö totesi molempien 
saapuneiden tarjousten olevan tarjouspyynnössä asetettujen vaatimus-
ten mukaisia.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousten vertailu tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteel-
la. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, 
jonka peruste on halvin hinta.  

Tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen ehdottomien vähimmäisvaati-
musten katsotaan takaavan palvelulle vaadittavan laatutason, joten tar-
jousten valintaperusteena käytetään halvimpaan hintaan perustuvaa 
kokonaistaloudellista edullisuutta.

Puitejärjestelyyn valitaan kaksi palveluntuottajaa tarjousvertailun mu-
kaisessa etusijajärjestyksessä, jotta palvelun tarve saadaan täytty-
mään. Puitejärjestelyssä ensimmäisenä olevalle palveluntuottajalle 
osoitetaan 15 asiakasta ja toisena olevalle 10 asiakasta.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään neljän (4) vuoden pituiset 
sopimukset. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.11.2022. Sopi-
mus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopi-
muksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua 
siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätök-
sen ja valitusoikeuden tiedoksi.           

Lisätiedot
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Taru Veikkolainen, johtava ohjaaja, puhelin: 09 310 74133
taru.veikkolainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-

aali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Perhe- ja sosiaalipalve-
lut

Liite 1

Hankintapalvelut Liite 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 54 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
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Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen joh-
taja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 31.08.2022.


