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62 §
Palvelujen hankkiminen vuodelle 2021 Oulunkylän kuntoutuskeskus 
sr:ltä

HEL 2020-013417 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hyväksyä Oulun-
kylän kuntoutuskeskus sr:n toteuttamisohjelman vuodelle 2021 liitteen 
1 (Toteuttamisohjelma vuodelle 2021) mukaisesti.

Vuoden 2021 toteuttamisohjelman sitoumukseton arvioitu arvo on noin 
10.163.790 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt Oulun-
kylän sairaskotisäätiön, nykyisin Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n, 
kanssa solmittavasta ostopalvelusopimuksesta 17.12.2013 § 434. So-
pimuksella sosiaali- ja terveystoimiala hankkii Oulunkylän kuntoutus-
keskus sr:ltä ikääntyneiden helsinkiläisten hoito- ja kuntoutuspalveluja, 
joita vapautuu sotainvalidien ja veteraanien vähentyessä luonnollisen-
poistuman kautta asteittain. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutti 17.12.2013 tekemässään pää-
töksessä § 434 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikön 
(nyk. johtaja) hyväksymään ja allekirjoittamaan ostopalvelusopimusta 
koskevat vuosittaiset toteuttamisohjelmat kalenterivuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2021 ostettava tuote on jatkohoito ja kuntoutus, yhteensä 91 
paikkaa/sairaansijaa. Lisäys on kaksi (2) paikkaa/sairaansijaa vuoteen 
2020 verrattuna. Myös sotainvalidien puolisoille voidaan ostaa pitkäai-
kaishoitoa tarveharkintaisesti. Lisäksi ostetaan avokuntoutusta.

Jatkohoito ja kuntoutuspalvelun hinta on 306,00 euroa/vrk. Hinnankoro-
tus on 2 % (6 euroa) vuoteen 2020 verrattuna. Rintamaveteraanien 
avokuntoutuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin palvelusetelituot-
tajalle määrittelemää palvelua ja hintoja.

Muiden palvelujen hinnat säilyvät ennallaan. Kaikki ilmoitetut hinnat 
ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %).

Covid-19-pandemiasta aiheutuvat suojatarvike- ja tutkimuskulut makse-
taan Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:lle laskun mukaan erikseen.
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Sosiaali- ja terveystoimiala maksaa vain toteutuneista hoitovuorokau-
sista.

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
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