
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuus

22.04.2020

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 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

25 §
Infuusiopumppujen suorahankinta Steripolar Oy:ltä

HEL 2020-005395 T 02 08 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia Steripo-
lar Oy:ltä suorahankintana hankintalain 40 §:n 2 mom. 4 kohdan mu-
kaisesti infuusiopumppuja Laakson sairaalan osastolle 13.

Hankinnan arvo on 59 443,25 euroa (alv 0 %). Hintaan lisätään voi-
massa oleva alv.

Päätöksen perustelut

Koronaviruksen aiheuttaman COVID-19 –pandemian vuoksi sairaalan 
osastoilla on normaalia suurempi tarve mm. lääkinnällisistä laitteista. 
Laakson sairaalan osastolle 13 tilattiin 25 infuusiopumppua.

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 mom. 4 kohdan mukaan hankintayk-
sikkö voi valita suorahankinnan, kun sopimuksen tekeminen on ehdot-
toman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa 
hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä 
aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. 

Potilaiden hoidon turvaamiseksi on perusteltua hankkia infuusiopump-
puja suorahankintana. Kyseessä on hankintayksiköstä riippumaton, 
ennalta arvaamaton äärimmäinen kiiretilanne, joka liittyy COVID-19-
pandemiaan.

Sosiaali- ja terveystoimialalla ei ole sopimusta infuusiopumpuista.

Tarjoukset ja tilaukset

Infuusiopumput on tilattu saadun tarjouksen perusteella. 

Hankinnoista on tehty toimittajille kirjallinen tilaus. 

Hankinnasta ei tehdä toimittajan kanssa sopimusta, vaan tilaus on ker-
taluonteinen ja perustuu saatuun tarjoukseen ja tarjouksen perusteella 
tehtyyn tilaukseen.

Tähän päätökseen liittyvä tilaustunniste on: B039043715

Hankintavaltuudet
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Sosiaali- ja terveyslautakunta on 11.2.2020 § 19 päättänyt sosiaali- ja 
terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan han-
kintavaltuuksien suuruudeksi enintään 500 000 euroa.

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhan-

kinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Helsingin sairaala


