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105 §
Sairaanhoitajatyövoiman vuokraus sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palveluiden koronatilanteisiin

HEL 2022-007985 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hankkia sairaanhoita-
jatyövoiman vuokrausta tilapäiseen tarpeeseen suorahankintana han-
kintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti seuraa-
vilta palveluntuottajilta: 
 
- Kultaiset hoitajat Oy 
- Terveystalo Julkiset Palvelut Oy 
- EMA Finland Oy 
- Kotipalvelu Mehiläinen Oy 
- Hoiwa Oy.

Palvelua hankitaan ajalle 8.8.2022–31.12.2022.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on 525 000 euroa.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin vaan palvelua tilataan tar-
peen mukaan.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Hankinnan kohteena on sairaanhoitajatyövoiman vuokraaminen tilapäi-
seen tarpeeseen. Vuokrattavat sairaanhoitajat työskentelevät sosiaali- 
ja terveystoimialan Covid-19-pandemiavarasairaalassa Herttoniemen 
sairaalassa. Sairaanhoitajatyövoimaa voidaan vuokrata myös Laakson 
sairaalaan koronaviruspotilaiden hoitamiseen. Tarvittaessa sairaanhoi-
tajille voidaan osoittaa työtehtäviä myös kriittisin tilanteisiin seniorikes-
kuksissa ja kotihoidossa, mikäli varasairaalaan tai koronaviruspotilai-
den hoitamiseen ei tarvita kaikkea kapasiteettia. Päätöksellä hankitaan 
6 sairaanhoitajan vuosityömäärä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätöksellä 14.1.2021 
§ 4 hankittiin Covid-19-pandemiasairaalan sairaanhoitajatyövoiman 
vuokrausta 8.2.2021–7.2.2022 (+ optio kuusi kuukautta). Päätöksen 
perusteella solmittiin puitesopimukset viiden (5) eri palveluntuottajan 
kanssa, jotka ovat:

- Kultaiset hoitajat Oy 
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- Terveystalo Julkiset Palvelut Oy 
- EMA Finland Oy 
- Kotipalvelu Mehiläinen Oy 
- Hoiwa Oy.

Tilaaja otti sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätöksellä 
18.1.2022 § 9 sairaanhoitajatyövoiman vuokraamisen kuuden kuukau-
den optiokauden käyttöön ajalla 8.2.-7.8.2022.

Suorahankinnan peruste

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman 
välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankin-
tayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheu-
tuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Varasairaalan jatkamisen ja sairaanhoitajatyön vuokraamisen tarvetta 
on ollut haastavaa ennakoida, sillä pandemian kausivaihtelu on ollut 
suurta. Tarve sairaanhoitajatyön vuokraamisen jatkamiselle Covid-19- 
pandemian jatkuessa todettiin toukokuussa 2022. Kilpailutetun sopi-
muksen optiokausi päättyy 7.8.2022. Sairaanhoitajatyövoiman vuok-
rausta on tarpeen jatkaa suorahankintana ajalle 8.8.-–31.12.2022 ny-
kyisten palvelutuottajien kanssa, samoilla sopimusehdoilla kuin aiem-
min.

Hankintayksikkö katsoo, että suorahankintasopimusten tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä hoitotyön takaamiseksi, jotta voidaan turvata 
lakisääteiset palvelut sosiaali- ja terveystoimen asiakkaille ja varmistaa 
potilasturvallisuus. 

Tilaaja tulee ilmoittamaan suorahankinnasta julkisten hankintojen säh-
köisessä ilmoituskanavassa Hilmassa päätöksenteon jälkeen.

Suorahankinnasta sopimuksen solmiminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuk-
sen.

Sopimuskausi on 8.8.–31.12.2022.

Hankintavaltuudet

Toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveys-
toimialalla 24.5.2022 § 104.
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Lisätiedot
Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi
Minna Pihlavamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

minna.pihlavamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-

aali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut


