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112 §
Kotona asumisen tukipalveluiden hankinta Palvelukeskus Helsinki -
liikelaitokselta

HEL 2019-007936 T 02 08 02 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti hankkia Palvelukeskus Helsinki –liikelaitokselta 
kotona asumisen tukipalveluita kotihoidon asiakkaille. Palvelusta tehty 
yhteistyöasiakirja on voimassa toistaiseksi. 

Hankinta tehdään Palvelukeskus Helsinki -liikelaitokselta. Kyseessä on 
kaupungin oma toiminta, johon ei sovelleta hankintalakia. Hankinnan 
ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on neljän vuoden ajalta 13,6 
miljoonaa euroa. Hankinnan kustannusarvio perustuu tämän hetkiseen 
palvelujen käyttöön ja arvioon käytöstä neljän (4) vuoden aikana. Sosi-
aali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan pal-
velua tilataan tarpeen mukaan.

Yhteistyöasiakirja ei tule voimaan tämän päätöksen tiedoksiannolla, 
vaan vasta kun se on allekirjoitettu. Yhteistyöasiakirja korvaa Palvelu-
keskuksen kanssa 26.4.2014 tehdyn vastaavia palveluita koskevan yh-
teistyöasiakirjan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on kotona asumisen tukipalveluiden tuottaminen 
kotihoidon asiakkaille. Yhteistyöasiakirja solmitaan Palvelukeskus Hel-
sinki –liikelaitoksen kanssa. Yhteistyöasiakirja on voimassa toistaiseksi 
ja se on kirjallisesti päätettävissä kuuden (6) kuukauden irtisanomisa-
jalla molemmin puolin.

Palvelukeskus Helsinki –liikelaitoksella (aikaisemmin Palmia -liikelaitos) 
ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla (aikaisemmin So-
siaali- ja terveysvirasto) on voimassa oleva yhteistyöasiakirja kotona 
asumisen tukipalveluista, joka on solmittu 26.4.2014. Yhteistyöasiakirja 
ei ole enää ajantasainen eikä vastaa toimialan tarpeita.

Kotona asumisen tukipalvelut ovat olennainen osa kotihoitoa. Palvelut 
ovat kehitetty kotihoidon ja Palvelukeskus Helsingin kanssa yhteistyö-
nä, lukuisten vuonna 2008 alkaneiden kokeilujen kautta ja kotihoidon 
asiakkaita kuunnellen.

Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin yhteistyöasiakirjassa ja sen liit-
teissä.
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Toimialajohtajan oikeus toteuttaa sisäinen tukipalveluhankinta perustuu 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosi-
aali- ja terveystoimialalla 20.11.2018, § 309.

Lisätiedot
Arja Peiponen, palvelualueen johtaja, etelän palvelualue, puhelin: 09 310 43180

arja.peiponen(a)hel.fi
Merja Etholén-Rönnberg, palvelualueen johtaja, idän palvelualue, puhelin: 09 310 
44450

merja.etholen-ronnberg(a)hel.fi
Maarit Rautio, palvelualueen johtaja, lännen palvelualue, puhelin: 09 310 42192

maarit.rautio(a)hel.fi
Anna-Liisa Lyytinen, palvelualueen johtaja, pohjoisen palvelualue, puhelin: 09 310 
42660

annaliisa.lyytinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
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