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12 §
Kotihoidon digitaalisen lukitusratkaisun hankinta Helsingin kaupun-
gin Palvelukeskus Helsingiltä

HEL 2018-002265 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia kotihoi-
don digitaalisen lukitusratkaisun Palvelukeskus Helsingiltä.

Hankintasopimus on voimassa toistaiseksi alkaen vuodesta 2018 (liite 
1 etelän palvelualueen sopimus).

Hankinnan arvioitu arvo vuosille 2018-2019 on noin 50 000 euroa (alv 0 
%). Hankintaa voidaan laajentaa tarvittaessa eri palvelualueille.

Tämän lisäksi hankintaan sisältyy kaksi pilottivaihetta ajalla 1.4.2016-
31.12.2017, joiden kustannus on yhteensä noin 30 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Taustana kotihoidon digitaaliselle lukitusratkaisulle on ollut kotihoidon 
asiakastyön sujuvoittaminen ja tuottavuuden kasvu. Ratkaisu mahdol-
listaa sen, että työntekijä voi aloittaa työpäivänsä suoraan asiakkaan 
luota, tarvitsematta käydä toimistolla hakemassa avaimia. Hoitajien li-
säksi kotihoidon asiakkaiden luona käy myös muita hoitoalan ammatti-
laisia (esim. terapeutit) sekä tukipalvelujen henkilökuntaa, joille joudu-
taan ajoittain avaamaan ovia kotihoidon toimesta. Digitaalinen lukitus-
ratkaisu vähentää tätä työtä ja mahdollistaa myös sen, ettei asiakas 
joudu kopioimaan ja toimittamaan avaimiaan eri tahoille.

Palvelukeskus Helsinki kilpailuttaa tähän palveluun liittyvät alihankkijat 
ja sosiaali- ja terveystoimiala hankkii kokonaispalvelun Palvelukeskus 
Helsingin toimiessa teknisenä alustana.

Ratkaisua on pilotoitu ennen vuotta 2018 kahdessa osassa 1.4.2016-
31.12.2017 välillä.

Hankinta tehdään ilman kilpailutusta Helsingin kaupungin sisäisenä 
hankintana. Kyseiset hankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisa-
laan. Hankinnan tarkoituksena on varmistaa Helsingin kaupungin re-
surssien mahdollisimman tehokas käyttö sekä kummankin organisaa-
tion tarjoamien palvelujen laadun kehittäminen ja toiminnan kannatta-
vuuden parantaminen.

Lisätiedot
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Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241
ninna.katajainen(a)hel.fi

Liitteet

1 sopimus_sote_digitaalinen_lukitus_etelän palvelualue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelut

Liite 1

Hankintapalvelut Liite 1
Palvelukeskus Helsinki Liite 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Seija Meripaasi
sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.02.2018.


