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146 §
Päihdehoitopalvelujen suorahankinta

HEL 2019-003216 T 02 08 02 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti hankkia päihdehoitopalveluja suorahankintana 
seuraavilta palveluntuottajilta:

Laitoskuntoutus ja laitosvieroitus
- Kalliola Oy
- A-klinikka Oy
- Sanaskoti Oy

Avokuntoutus
- Tukikohta Ry

Suorahankintakausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy heti kun alkuvuodesta 
2020 toteutettavan kilpailutuksen mukainen sopimuskausi voidaan 
aloittaa, kuitenkin viimeistään 31.5.2020.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 700 000 eu-
roa. Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, 
vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Psykiatria- ja päihdepalvelut on menneen vuoden aikana uudistanut 
omia palvelujaan toipumisorientoituneen hoitojärjestelmän mukaiseksi. 
Jatkossa omien palvelujen lisäksi myös kaikkien psykiatria- ja päihde-
palvelujen hyödyntämien ostopalvelujen halutaan soveltuvan toipumi-
sorientoituneeseen hoitojärjestelmään, josta johtuen tehtävien hankin-
toja sisältöjä on jouduttu suunnittelemaan uudestaan.

Päihdepalvelujen hankkimien korvaushoidon ja päihdehoitopalvelujen 
kilpailutusten valmistelut on aloitettu keväällä 2019. Valmistelua on teh-
ty monialaisena yhteistyönä ja sitä varten on toteutettu mittavia asia-
kas- ja markkinatyöpajoja eri osapuolien näkemysten huomioimiseksi.

Hankinnan laaja-alaisesta valmistelusta johtuen uusien ostopalvelu-
hankintojen sopimuskausia ei ehditä saada alkamaan välittömästi van-
han sopimuskauden päättyessä 31.12.2019, vaan vasta alkuvuodesta 
2020. Tästä johtuen korvaushoito- ja päihdehoitopalveluja joudutaan 
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suorahankkimaan asiakkaiden välttämättömän palvelutarpeen turvaa-
miseksi uuden kilpailutuksen valmistumiseen saakka.

Suorahankinnat tehdään aikaisempien puitesopimusten mukaisilta pal-
veluntuottajilta. Laadittavien sopimusten osalta noudattaen aiempien 
sopimusten ehtoja ja hintoja. Sopimukset päättyvät välittömästi uuden 
kilpailutuksen mukaisten sopimusten astuessa voimaan, kuitenkin vii-
meistään 31.5.2020.

Toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveys-
toimialalla 20.11.2018 § 309.

Suorahankinnan peruste

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankin-
tayksikkö voi tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudat-
taa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta 
syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Hankintayksikkö katsoo, että väliaikaisten sopimusten tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä päihdehoitopalvelujen turvaamiseksi asiak-
kaille kunnes kilpailutuksen mukainen uusi sopimuskausi voidaan aloit-
taa.

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja sopimuksen solmiminen

Hankintayksikkö toimittaa tämän päätöksen perusteella suorahankintaa 
koskevan ilmoituksen julkaistavaksi julkisten hankintojen sähköisessä 
ilmoituskanavassa Hilmassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Suorahankinnasta solmitaan palveluntuottajan kanssa erillinen sopi-
mus. Hankintasopimus tullaan tekemään vasta sen jälkeen, kun julki-
sista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 131 §:n mukainen suorahankintaa koskeva määräaika on 
umpeutunut. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä.

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 050 3395858

mikko.tamminen(a)hel.fi
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
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