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12 §
Sairaala- kuntoutus ja hoivapalveluiden etälääkärin konsultaatiopal-
velut

HEL 2020-001436 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia pienhan-
kintana lääkärin takapäivystyspalvelun sairaala- kuntoutus ja hoivapal-
velujen käyttöön Pihlajalinna Oy:lta.

Palvelut hankitaan sopimuksen allekirjoituksesta 31.12.2020 asti. Sosi-
aali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin. 

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 47 000 euroa (alv 0 %) vuo-
dessa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialalla on sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalveluissa tarvetta lääkärien etäkonsultaatiotuelle ja yleis-
geriatrian konsultaatiotuelle. Lisäksi tietyissä tilanteissa on tarvetta etä-
vastaanotoille.

Hankittava palvelu on hankintalain tarkoittamaa sosiaali- ja terveyspal-
velua eikä hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo ylitä hankintalain 
kynnysarvoa. Kyseessä on pienhankinta, jossa ei sovelleta hankintala-
kia. Pihlajalinna Oy todettiin markkinakartoituksen perusteella ainoaksi 
soveltuvaksi palveluntuottajaksi tuottamaan palvelua. 

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan oikeus toteuttaa han-
kinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintaval-
tuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 4.2.2020 § 19.

Lisätiedot
Laura Pikkarainen, Johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Pihlajalinna terveys Oy Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pien-

hankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta
Hankintayksikkö Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pien-

hankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta
.


