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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
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