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68 §
Hankinta, Vanhusten etäkuntoutus- ja palvelukanava-kokeilu

HEL 2020-014046 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia vanhus-
ten etäkuntoutus- ja palvelukanava -kokeilun palvelua Kuntopaikka HH 
Oy:lta ajalle 14.12.2020 - 30.6. 2021.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 18 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnalla edistetään digitaalisten palvelujen tarjonnan laajentamista 
ikääntyneille helsinkiläisille. Kyseessä on 6 kuukauden yhteiskehittä-
miskokeilu. Vastaavaa valmista tuotetta ei ole markkinoilla.  Palvelun 
kustannukset ovat 18 000 euroa + alv. Kustannus koostuu etäkuntou-
tus-, palveluneuvonta- ja kulttuuripalvelujen sisällön tuottamisesta. 
Summa kattaa alueellisesti kohdennetut päivittäiset vanhuspalvelulähe-
tykset klo 11-13 joka arkipäivä Digitan TV-aluelähetinverkosta, sekä 
alueen kuntiin tarjottavat samanaikaiset Digitan välittämät nettipalvelu-
lähetykset ja yhteistyöhön liittyvien kaapeli-tv-yhtiöiden täydentävän 
oheisjakelun palveluohjelmakartassa mainituin palvelusisällöin 
14.12.2020 - 30.6. 2021 väliselle ajalle.

Hankinta tapahtuu suorahankintana Kuntoa Kansalle/Kuntopaikka HH 
Oy:ltä. Perusteluna suorahankinnalle ovat:  

-Kyseistä palvelua ei ole ollut käytössä aiemmin ja se on osa etäpalve-
luiden kokonaisuutta ja uuden ratkaisun kokeilemista. Kokeiluun on 
lähdössä mukaan myös kuusi sairaanhoitopiiriä samaan aikaan Helsin-
gin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Helsingin sosiaali- ja terveys-
toimiala ei ole sitoutunut lisähankintoihin tai -kuluihin. Mikäli palvelu jat-
kuu kokeiluajan jälkeen, se tullaan kilpailuttamaan.

-Järjestettävän kilpailutuksen kustannukset ylittäisivät hankinnan koko-
naisarvon.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei 
sovelleta hankintalakia.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.
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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
Helena Venetvaara, va. palvelualueen johtaja, puhelin: 310 40546

helena.venetvaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palvelun tuottaja Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhan-

kinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut


