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Päätöshistoria

Virastopäällikkö 15.03.2013 § 83

HEL 2012-016283 T 02 08 02 01

Päätös

Virastopäällikkö päätti hankkia pitkäaikaisasunnottomien palveluja 
ajalle 10.1.2013 – 30.4.2013 seuraavasti:

- Kovaosaisten ystävät ry:n Kalevankadun yksiköstä 32 paikkaa, 
vuorokausihinnan ollessa 70,83 euroa. Kokonaishinta määräajalta on 
251 588,16 euroa 

ja ajalle 1.3.2013 - 30.4.2013:

- Sininauhasäätiön Ruusulankadun yksiköstä 93 paikkaa, 
vuorokausihinnan ollessa 47,70 euroa. Kokonaishinta määräajalta on 
270 602,10 euroa.

- Suomen Pelastusarmeijan säätiön Alppikadun yksiköstä 80 paikkaa, 
vuorokausihintaan 50,90 euroa. Kokonaishinta määräajalta on 248 
392,00 euroa.

Hankinnan kokonaisarvo 770 582,26 euroa. Hankinta tehdään yksilö-
kohtaisilla maksusitoumuksilla.

Päätöksen perustelut

Sosiaalilautakunta on päätöksellään 22.2.2011 (§ 65) päättänyt 
toteuttaa pitkäaikaisasunnottomien asumispalvelujen hankinnan ja 
valita palvelut julkisena palveluvelvoitteena seitsemältä 
palveluntuottajalta, mukaan lukien Kovaosaisten Ystävät ry, 
Sininauhasäätiö ja Suomen Pelastusarmeijan säätiö.

Tehdystä päätöksestä on valitettu ja Markkinaoikeus on 7.5.2012 
päätöksellään kumonnut sosiaalilautakunnan päätöksen ja kieltänyt 
Helsingin kaupunkia tekemästä hankintasopimusta tai panemasta 
päätöstä täytäntöön.

Helsingin kaupunki on hakenut muutosta päätökseen ja vaatinut, että 
korkein hallinto-oikeus määrää, että kaupunki ei ole velvollinen 
noudattamaan markkinaoikeuden päätöstä muutoksenhaun käsittelyn 
aikana ja antaa Helsingin kaupungille luvan jatkaa palvelun 
järjestämistä väliaikaisten sopimusten avulla. 



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 2 (2)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/9
20.8.2013

Korkein hallinto-oikeus on 30.10.2012 antanut asiassa 
täytäntöönpanoa koskevan määräyksen, että Helsingin kaupunki ei ole 
velvollinen asian tässä vaiheessa kilpailuttamaan 
pitkäaikaisasunnottomien   asumispalveluja markkinaoikeuden 
päätösten mukaisesti, vaan se voi toteuttaa pitkäaikaisasunnottomien 
välttämättömät asumispalvelut väliaikaisilla sopimuksilla. Edelliset 
väliaikaiset hankintapäätökset tehtiin Sininauhasäätiölle ja Suomen 
Pelastusarmeijan säätiölle oletuksella, että Korkeimman hallinto-
oikeuden päätös olisi ollut viraston tiedossa ennen vuoden 2013 
helmikuun loppua. Näin ollen varsinaisten sopimusten tekemiselle ei 
ole vielä edellytyksiä. Toiminnan turvaamiseksi on tarkoituksen 
mukaista jatkaa palvelujen ostamista vielä lyhytaikaisilla päätöksillä.

Kovaosaisten ystävät ry:n Kalevankatu 19 sijaitseva 32 -paikkainen 
asumisyksikkö on peruskorjattu ja se aloitti toimintansa 10.1.2013 
lukien, eikä järjestön tarjoaman palvelun ostamisesta ole aiempaa 
hankintapäätöstä. Palvelun hinnaksi on sovittu 70,83 euroa/vrk/asukas.
Nyt esitetään palvelua ostettavaksi ajalle 10.1.2013 – 30.4.2013.

Sininauhasäätiö on aloittanut asumispalvelujen tuottamisen 93 -
paikkaisessa Ruusulankadun yksikössä 1.10.2012 alkaen ja palvelujen 
ostamisesta on päättänyt sosiaalijohtaja 28.9.2012 (§159) ajalle 1.10.-
31.12.2012 ja ajalle 1.1.2013 - 28.2.2013 uuden päätöksen 30.11.2012 
(184 §) Palvelun hinnaksi on sovittu 47,70 euroa/vrk/asukas. 
Nyt esitetään palvelua ostettavaksi ajalle 1.3.2013 – 30.4.2013.

Suomen Pelastusarmeijan säätiön ylläpitämä asumisyksikkö 
osoitteessa Alppikatu 25 on peruskorjattu ja säätiö on aloittanut  
asumispalvelun tuottamisen 3.12.2012 alkaen. Palvelujen ostamisesta 
on päättänyt sosiaalijohtaja 30.11.2012 (183 §) Palvelun hinnaksi on 
sovittu 50,90 euroa/vrk/asukas.
Nyt esitetään palvelua ostettavaksi ajalle 1.3.2013 – 30.4.2013.

Hankinta tehdään yksilökohtaisilla maksusitoumuksilla siihen asti 
kunnes Korkein hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen ja 
sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt asiassa tehdyn 
sopimuksen.
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