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140 §
Pienhankinta erikoislääkäreiden, lääkäreiden ja lääketieteen kandi-
daattien rekrytointipalvelusta

HEL 2019-010938 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hankkia lääkäreiden 
rekrytointipalveluja pienhankintana Mediapu Oy:ltä.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo arvonlisäverottomana on enintään 59 
000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on erikoislääkäreiden, lääkäreiden, lääketieteen 
kandidaattien ja lääketieteen opiskelijoiden rekrytointipalvelu. Tilapäi-
nen sopimus rekrytointipalvelusta tarvitaan lääkäreiden saatavuus-
haasteesta johtuen. Lääkäriresurssin rekrytoinnin akuutista tarpeesta 
johtuen pienhankinnasta ei ole järjestetty kevennettyä kilpailutusta. So-
pimuksella pyritään saamaan avoimet lääkärivirat täytettyä.

Rekrytointipalvelun piiriin kuuluvat seuraavat yksiköt: Malminkartano, 
Kannelmäki, Viiskulma, Puistola, Lauttasaari, Vuosaari, Kalasatama, 
Laakso, lasten psykiatria, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kotihoi-
don lääkärit, kotisairaala, Laakson sairaala ja Suursuon sairaala. Rek-
rytointipalvelun kulut jaetaan mukana olevien yksiköiden kesken.

Hankintapäätöksen perusteella allekirjoitettavan sopimuksen sopimus-
kausi on kolme kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta. Hankittavan 
palvelun ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo ei ylitä hankintalain 
kansallista kynnysarvoa. Kyseessä on pienhankinta, johon ei sovelleta 
hankintalakia. 

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

Sosiaali-ja terveystoimen toimialajohtajan oikeus toteuttaa pienhankinta 
perustuu terveys- ja sosiaalilautakunnan päätökseen hankintavaltuuk-
sista sosiaali- ja terveystoimialalla 20.11.2018 § 309.

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pien-

hankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta
Terveys ja päihdepal-
velut
Helsingin sairaala

.


