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58 §
Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoidon hankinta

HEL 2020-012622 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia alle 18-
vuotiaiden kotisairaanhoitoa seuraavilta palveluntuottajilta 31.8.2021 
asti: 

Kotipalvelu Mehiläinen Oy

Tunne Hoiva Oy

Viisi Vuodenaikaa Oy

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 300 000 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoito. Kotisai-
raanhoito on terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:n tarkoittamaa ko-
tona tapahtuvaa sairaanhoitoa. 

Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoidosta on valmisteilla kilpailutus. Ta-
voitteena on, että kilpailutettujen sopimusten sopimuskausi käynnistyy 
1.9.2021. Asiakkaiden palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi palvelua on 
välttämätöntä hankkia suorahankintana kilpailutuksen valmistelun ja to-
teuttamisen ajaksi. 

Hankintayksikkö on kartoittanut alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoitoa 
tuottavia palveluntuottajia. Helsingin kaupungin pienhankintaohjeen 
mukaisesti hankintayksikkö voi valita suorahankinnan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen hankinnoissa, jos sopimuksen tekeminen on ehdotto-
man välttämätöntä ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen ää-
rimmäisen kiireen vuoksi ja kun järjestettävän tarjouskilpailun kustan-
nukset ylittäisivät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn. Alle 18-
vuotiaiden kotisairaanhoidon tuottamiseen ei voi tulla keskeytyksiä ja 
palvelu on turvattava kilpailutuksen valmistelun ajaksi, minkä vuoksi 
palvelua on tarpeen hankkia suorahankintana.

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

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

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
Seija Polvi, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 43199

seija.polvi(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pien-

hankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta
Kotihoito
Hankintapalvelut

.


