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55 §
Hoitajakutsujärjestelmäpalvelujen hankinta Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä

HEL 2020-012623 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 
johtaja päätti hankkia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymältä (HUS) hoitajakutsujärjestelmäpalvelut sekä siihen kuuluvat 
laitteet Haartmanin sairaalan viidenteen kerrokseen sekä Malmin sai-
raalaan.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (0 % alv) viiden (5) vuoden sopimus-
kaudella noin 450 000 euroa. 

Lisäksi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti oikeuttaa 
Helsingin sairaalan johtajalääkärin allekirjoittamaan hankintaa koske-
van sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin terveydenhuollon päivystystoiminnot siirtyivät 
HUS:iin 1.1.2019. Tässä yhteydessä mm. osa Haartmanin ja Malmin 
sairaaloiden osastoista siirtyi HUS:lle. Osa sairaaloiden osastoista jäi 
edelleen Helsingille. Pääsääntöisesti HUS tuottaa ICT-palvelut omille 
osastoilleen ja Helsinki omille osastoilleen. Osa ICT-palveluista on kui-
tenkin koko sairaalan kattavia, jolloin osastokohtainen pilkkominen ei 
ole mielekästä. Haartmanin ja Malmin sairaalat muodostavat sopimuk-
sen alaisten palvelujen osalta yhden saumattoman kokonaisuuden, 
vaikka kyse on kahdesta eri organisaatiosta. Tämän vuoksi on tarkoi-
tuksenmukaista, että Haartmanin ja Malmin sairaaloiden ICT-palvelut 
tuotetaan yhtenä kokonaisuutena siten, että HUS vastaa palveluista ja 
HUS tietohallinto toteuttaa palvelut.

Hankintalain 15 §:n mukaisesti sidosyksiköltä tehtyyn hankintaan ei so-
velleta hankintalakia. Solmittava palvelusopimus on voimassa viisi (5) 
vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. 

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
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laura.pikkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Helsingin sairaala
Malmin sairaala
Laakson sairaala
Tietotekniikkapalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 55 §.

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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 02.12.2020.


