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90 §
Päätös optiokauden käyttöönotosta erikoishammaslääkäritasoisen 
proteettisen hoidon palveluhankinnassa

HEL 2022-006956 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti ottaa suun tervey-
denhuollon erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon palvelu-
hankinnassa käyttöön kahden vuoden optiokauden siten, että sopimus-
ta jatketaan Hammas Hohde Oy:n ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n kans-
sa ajalle 14.12.2022-13.12.2024.

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton arvo on noin 450 000,00 euroa 
(alv 0 %). Optiokauden arvo on arvioitu koko hankinnan arvioidun ar-
von perusteella.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Suun terveydenhuollon erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoi-
don palveluhankinta on kilpailutettu vuonna 2020. Sosiaali- ja terveys-
toimialan toimialajohtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 11.11.2020 
§ 201.

Hankinnan perussopimuskausi on 14.12.2020-13.12.2022.

Optiokausi

Suun terveydenhuollon erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoi-
don palveluhankinnan sopimukseen sisältyy mahdollisuus optiokauden 
tai -kausien käyttöönottoon.

Sopimusehtojen mukaan sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä 
jatkaa kahdella (2) optiovuodella. Optiokausi voidaan ottaa käyttöön jo-
ko yhden vuoden mittaisena tai kahden vuoden mittaisena. Tilaaja 
päättää optiokauden / kausien käyttämisestä viimeistään kuusi (6) kuu-
kautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista.

Hankintayksikkö on tiedustellut molemmilta palveluntuottajilta haluk-
kuutta optiokauden käyttöönottoon ja molemmat ovat halukkaita jatka-
maan palveluntuotantoa optiokaudella.

Optiokaudella tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palve-
lua hankitaan tilaajan tarpeen mukaan.
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Sopimus

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta.

Optiokaudella 14.12.2022 –13.12.2024 noudatetaan perussopimuksen 
ehtoja ja hintoja sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimus-
kauden päättyessä 13.12.2022

Hankintavaltuudet

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan oikeus päättää hankinnas-
ta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintaval-
tuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 18.1.2022 § 7.

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Tiedoksi

Suun terveydenhuolto
Hankintapalvelut


