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§ 143
Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Helsingin kaupungin omana toimin-
tana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen pii-
riin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henki-
löstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palveluk-
seen.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:

Työterveys Helsingin palvelut ovat olleet erittäin kustannustehokkaat ja 
tarvelähtöiset ja nämä ovat olleet matalimmat muihin suuriin kaupun-
keihin verrattuna. Kela korvausten jälkeen kustannukset ovat 8,7 milj € 
eli 217,50 € per henkilö vuonna 2019. Mahdollisen ulkoistuksen myötä 
toimialoille on varauduttava lisähenkilöstön rekrytoimiseen esihenkilöi-
den tueksi, josta koituu lisäkustannuksia kaupungille. Kustannukset tu-
levat huomattavasti nousemaan myös muilla tahoilla mahdollisen ul-
koistamisen myötä. 

Työterveys Helsinki on säästänyt ennaltaehkäisevällä monipuolisella 
työkykyä edistävällä toiminnallaan, uudelleensijoituksilla ja työkokeilulla  
huomattavia summia varhennetuissa eläkepäätöksissä ja näin  onnis-
tunut tukemaan työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia. Kunnallisen 
eläkevakuutusyhtiön  KEVA:n  tilastojen mukaan Helsingin sairaus-
poissaolot ovat kansallisesti hyvällä tasolla. Helsinki Työterveys on 
saavuttanut useita laatupalkintoja mm vuosina 2016, 2017 ja Työter-
veyslaitoksen laatupalkinnon vuonna 2018.

Kaupunki on itse aikoinaan omassa strategiassaan halunnut keskittää 
toimintansa yhteen kiinteistöön. Kuitenkin kaupungilla olisi käytettävis-
sään työterveyshuollon palveluihin 23 terveysasemaa.  Terveysasemil-
le voitaisiin perustaa omat työterveyshuoltopisteet työterveyslääkäri, -
hoitaja, työfysioterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tällä olisi 
myönteinen vaikutus terveysasemien toimintaan ja tämä olisi yhdenver-
taista kuntalaisia kohtaan. Terveysasemien aukioloaikoja voidaan laa-
jentaa kuten isommissa yksiköissä onkin jo tapahtunut.
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Laatukilpailutuksesta, ei ulkoistamisesta on sovittu. Laatukilpailuttami-
sen vaihtoehtoisia tapoja ei ole kunnolla edes selvitetty. Hyvän hallin-
non, läpinäkyvyyden ja kaupungin edun mukaisesti on tehtävä asian-
mukainen vertailu nykyisen mallin, ulkoistamisen ja in-house-yhtiön pe-
rustamisen kesken. Helsingin kaupunki on HUS yhtymässä iso osakas 
. Palautuksen yhteydessä tulee selvittää HUS:n kiinnostus yhteistyöhön 
in-house yhtiön perustamisen suhteen. 

2 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Sinikka Vepsän palautusehdotus

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 
Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iska-
nius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina 
Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlin-
na, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raa-
tikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Byoma 
Tamrakar, Pilvi Torsti, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Sami Muttilainen, Ilkka Taipale, Erkki 
Tuomioja, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 2
Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Toivomusponsi
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Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-
Lernerin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
varmistua siitä, että siirtyvän henkilöstön työsuhteitten ehdot 
eivät miltään osin huonone.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Laura Korpisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 35
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Mika 
Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Eveliina Heinä-
luoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, 
Jukka Järvinen, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Minja Koskela, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Mutti-
lainen, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Aman-
da Pasanen, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Nasima Razmyar, Pirk-
ko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Si-
nikka Vepsä, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Mukhtar Abib, Atte Kaleva, Otto Meri, Matias Pajula, Risto Rautava, Mi-
rita Saxberg, Elina Valtonen

Tyhjä: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Shawn Huff, Annii-
na Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Marko 
Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Heimo Laakso-
nen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Erkki 
Tuomioja, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
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Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Laura Korpisen ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Liitteet

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 (§ 385) Helsingin kaupungin 
talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. 
Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestä-
mään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saata-
vuutta. 

Selvitykset

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet (kaupunginhalli-
tus 11.2.2008,170 §) edellyttävät, että ennen kaupunginvaltuuston pää-
töksentekoa kilpailutettavaksi aiotun yksikön osalta on selvitetty pää-
töksenteon kannalta oleellisia seikkoja. Näitä ovat alustava selvitys ky-
seisen toimialan markkinoiden toimivuudesta, arvio kilpailuttamisen 
kohteeksi joutuvan kaupungin yksikön kilpailukyvystä, arvio kilpailutta-
misen avulla saavutettavista hyödyistä ja kilpailuttamisen kustannuksis-
ta. 

Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen 
konsulttiyhtiön toimesta. Yksityisten palveluntoimittajien palveluista se-
kä palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista on tehty alustavaa ar-
viota.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 5 (12)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
01.06.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Selvitys työterveystoimialan markkinoiden toimivuudesta

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö ja sen 
soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että kaupunki työnantajana noudattaessaan työturvallisuus-
lakia, on velvollinen järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen työter-
veyspalvelun. Sairaanhoidon palveluiden sisällyttäminen työterveys-
toimintaan on työnantajalle vapaaehtoista. Sairaanhoidon palvelun to-
teuttaminen työnantajan toimesta on Suomessa tavanomaista, koska 
sen hyöty nähdään työkykyisyyden varmistamisessa sekä työkykyris-
kien hallinnassa. 

Vuonna 2019 työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä oli 1 
936 900 työntekijää ja työnantajan järjestämän työterveyshuollon hy-
väksytyt kustannukset olivat 875 miljoonaa euroa. (Kelan työterveys-
huoltotilasto 2019 helda.helsinki.fi). Yksityisen sektorin lääkärikeskuk-
set ovat selvästi merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2019 
ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,7 miljoonalle henkilölle eli 85 
%:lle työterveyshuollon piiriin kuuluvista. Terveyskeskukset tarjosivat 
palvelut 115 000 henkilölle. Työnantajien omilta ja/tai heidän yhdessä 
muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta pää-
asialliset palvelut sai 154 000 henkilöä (Kelan työterveyshuoltotilasto 
2019 helda.helsinki.fi).

Viime vuosien työterveyden toimialan yrityskaupoissa on näkynyt se, 
että kunnat ovat myyneet omia työterveyshuoltoyhtiöitään yksityiselle 
sektorille. Ajureina on kuvattu olleen muun muassa vähäisyys työter-
veyspalveluiden osaamisessa tai palveluiden tuottaminen tehokkaasti 
sekä haasteet osaavan työvoiman saamisessa palveluiden tuottami-
seen.

Työterveys Helsingin palvelukuvaus

Työterveys Helsinki on vastannut vuodesta 1964 alkaen työterveys-
huollosta Helsingin kaupungin noin 39 000 työntekijälle ja noin 3500 ty-
täryhteisöjen työntekijälle. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2021 oli 
19,0 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä 2 prosenttia liikevaihdosta. Covid-
19 -pandemia lisäsi myyntiä 3,4 miljoonalla eurolla ja kustannuksia 3,7 
miljoonalla eurolla vuosien 2019-2020 välisenä aikana. Nousu johtui 
suurilta osin koronatesteistä. 

Työterveys Helsingin toimipiste on Helsingin Kalliossa, jossa sijaitsee 
myös laboratoriopalvelut ja ulkoistetut röntgenpalvelut. Palveluita tuote-
taan vain yhdessä toimipisteessä, mutta myös etäpalveluilla. Työter-
veys Helsinki tuottaa monipuolisesti eri työterveyshuollon palveluita ai-
na lakisääteisistä palveluista työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon 
tutkimuksineen.
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Arvio Työterveys Helsingin kilpailukyvystä

Selvitystyössä Työterveys Helsingin kilpailukykyä arvioitiin vertaamalla 
nykyistä kustannus- ja asiointitasoa yksityisten työterveystoimijoiden 
indikatiivisiin eli suuntaa-antaviin palveluehdotuksiin. Suuntaa-antavaa 
vertailua suoritettiin yhteistyössä neljän suuren suomalaisen työter-
veyspalveluita tarjoavan lääkärikeskuksen kanssa, joilla olisi realistiset 
mahdollisuudet tuottaa Helsingin kaupungin työntekijöiden työterveys-
huolto. Yksityiset toimijat tuottivat alustavat palveluehdotukset heille 
annetuilla reunaehdoilla siitä, miten ne järjestäisivät työterveyshuollon 
palvelut Helsingin kaupungille. 

Valmistelevan selvitystyön mukaan ulkoistamalla työterveyspalvelut 
pystyttäisiin parantamaan työterveyspalveluiden laatua erityisesti sai-
raanhoidon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asia-
kaskokemuksen kautta. Edellisten lisäksi yksityiset toimijat pystyvät tar-
joamaan merkittävästi laajemmat digitaaliset palvelut ja tiedolla johta-
misen työkalut verrattuna nykyiseen Työterveys Helsinkiin.

Yksityiset toimijat pystyvät parantamaan palveluiden saatavuutta tar-
joamalla enimmillään jopa kymmenien toimipaikkojen verkoston jo pää-
kaupunkiseudun alueella. Myös saavutettavuus on parempaa liittyen 
toimipisteiden tai erilaisten etäpalveluiden laajempiin aukioloaikoihin. 
Esimerkiksi puhelin- ja chatpalvelut ovat yksityisellä toimijalla avoinna 
vuorokauden ympäri kaikkina viikon päivinä, kun Työterveys Helsingin 
palvelu on auki arkipäivinä klo 7.30-16.00. Vaste-aika chat-palveluun 
Työterveys Helsingillä on 10-30 min ja yksityisillä palveluntuottajilla se-
kunteja tai minuutteja. 

Helsingin kaupungin työterveyskustannukset vuonna 2019 olivat 434 
euroa työntekijää kohden.  Kustannuksiltaan Työterveys Helsingin toi-
minta on noin 2 prosenttia alhaisempi kuin isojen, yli 1500 henkilöä 
työllistävien organisaatioiden työterveyshuollon keskimääräiset kustan-
nukset. Kustannustaso ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työter-
veyspalveluiden (KL1) osalta on lähes samalla tasolla. Erityisesti sai-
raanhoidollisten palveluiden (KL2) kustannukset ovat Työterveys Hel-
singin toteuttamana selkeästi alhaisemmat. Alhaisempaan kustannus-
tasoon liittyy Työterveys Helsingin sairaanhoidollisten palveluiden ra-
joittuneisuus saatavuudessa ja saavutettavuudessa.  

Yksityiset toimijat toteuttivat suuntaa antavat palveluehdotukset Helsin-
gin kaupungin talousarviossa määritellyn työterveyden kustannusten 
raameissa. Ehdotukset sisältävät pääsääntöisesti vastaavan tyyppiset 
ennaltaehkäisevät tai sairaanhoidolliset palvelut kuin mitä Työterveys 
Helsinki on toteuttanut. Osa Työterveys Helsingin muun toiminnan 
(KL0) nykyisistä palveluista on kuvattu yksityisten toimijoiden palveluis-
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sa lisähinnoiteltaviksi palveluiksi. Lisähinnoiteltavia palveluja ovat muun 
muassa Työterveys Helsingin toteuttama esihenkilötyön ja työyhteisö-
työn konsultaatiopalvelu.

Ulkoistamiseen liittyvä riskit

Selvityksen perusteella Työterveys Helsingin vahvuuksina on Helsingin 
kaupungin henkilöstön ja työn hyvä tuntemus. Integroidun toimijan 
mahdollisuus vaikuttaa tai reagoida nopeasti organisaation toimintaan 
sisältäpäin on yleensä hyvä. Työterveys Helsingin palvelu on kuitenkin 
ollut hyvin haavoittuvaista työterveydenhuollon ammattihenkilöiden 
saatavuushaasteiden ja resurssitilanteen sekä toimintaympäristössä 
tapahtuneiden muutosten (koronaepidemia) takia.  

Nykyisessä toiminnassa sairaanhoidon rajallisuus on pitänyt yksikkö-
kustannuksia maltillisina. Se ei ole kuitenkaan tukenut työkykyjohtamis-
ta tai asiakaskokemusta parhaalla mahdollisella tavalla. Sairaanhoidon 
palvelun saatavuuden parantuessa saattaa ilmentyä hetkellistä patou-
tunutta palvelukysyntää, johon tulee varautua hyvällä kumppaniyhteis-
työllä ja sen ohjaamisella.

Yksityisillä toimijoilla on kattava palvelukirjo, mutta mahdollisessa ul-
koistuksessa kaupungin nykyisen työterveyskustannusten mukaisesti 
voidaan nykyistä palvelusisältöä joutua karsimaan KL0 palveluissa 
(esihenkilötyön ja työyhteisöjen konsultaatiopalvelut). Näitä esihenkilöi-
den konsultaatiopalveluita toteutetaan yleensä HR-organisaatiossa työ-
terveystoiminnan sijaan.  

Ennen kilpailutusta arvioidaan mitä palveluita työterveyshuollossa to-
teutetaan. Toimintamallien ja kustannusten suhteen toimijan kanssa on 
määriteltävä tietty taso ja asetettava selkeät tavoitteet yhteistyölle. Kil-
pailutuksessa on myös varmistettava hyvä liikkeenluovutuksen integ-
raatio sekä toiminnan jatkuvuus.

Kaupunginhallitus toteaa, että julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 80 §:n pakollisten 
poissulkemisperusteiden mukaan hankintayksikön on päätöksellään 
poissuljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoaja, joka on lainvoimai-
sella tuomiolla tuomittu lainkohdassa lueteltuihin rikoksiin, kuten vero-
petokseen. Lisäksi hankintalain 81 §:n harkinnanvaraisten poissulke-
misperusteiden perusteella hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea 
tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuu-
tensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaalitur-
vamaksuja. Hankintamenettelyssä huomioidaan hankintamenettelyyn 
osallistuvien tarjoajien verovastuullisuus hankintalain puitteissa. Han-
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kintayksikkö pyytää tiedoksi valittavaksi tulevalta tarjoajalta selvityksen 
yrityksen verostrategiasta.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen hyödyt

Alustava selvitys tukee päätösehdotusta laatukilpailutuksen järjestämi-
sestä, kun tavoitteena on parantaa sairaanhoidonpalveluiden saata-
vuutta, saavutettavuutta, palvelukokemusta sekä työkykyjohtamisen 
työkaluja. Kilpailutuksen kriteereissä painotetaan laadun lisäämistä 
palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa, digitaalisissa
palveluissa, työkykyjohtamisen työkaluissa ja tiedolla johtamisessa. 
Tämän lisäksi kilpailutuksessa tullaan korostamaan ennaltaehkäisevien 
ja lakisääteisten palveluiden laatua ja toimintaa. Hyväksi koetuille Työ-
terveys Helsingin käytänteille, kuten psykiatrisen sairaanhoitajan käy-
tölle halutaan jatkoa. 

Parempi palvelujen saatavuus

Kilpailutuksessa saavutettavuudella tarkoitetaan palvelun sijaintia, pal-
velun aukiolo- ja asiointiaikaa sekä monipuolisia palvelukanavia. Kilpai-
lutuksen avulla halutaan parempaan palvelun saavutettavuutta kaikilla 
edellä mainituilla palvelun osa-alueilla. 

Parempi työnantajan tiedolla johtaminen ja työkykyriskien ennakointi

Yksityisten toimijoiden digitaaliset työkykyjohtamisen työkalut ja popu-
laation hallinta sekä näiden tuottama lisäarvo työkykyjohtamiseen ovat 
merkittävä tekijä. Työkykyriskien ennakointi vaatii kehittyneitä tieto- ja 
raportointijärjestelmiä, joiden avulla työkykyjohtamiseen saadaan vai-
kuttavuutta. Nämä palvelut ovat yksityisillä toimijoilla huomattavasti ke-
hittyneempiä kuin Työterveys Helsingillä tällä hetkellä.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen vaikutukset

Kaupungin ulkopuolisen yrityksen voittaessa tarjouskilpailun sovelle-
taan liikkeen luovutusta koskevaa säännöstöä. Tällöin kilpailun kohtee-
na olleen toiminnon henkilöstö siirtyy tarjouskilpailun voittaneen yrityk-
sen palvelukseen.  

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 109 
§:n mukaan terveyspalvelujen hankintailmoituksessa on kuvattava käy-
tettävä hankintamenettely. Tässä hankinnassa erityispiirteenä on liik-
keen luovutus, jonka vuoksi hankinnassa on tarpeen jakaa tarjoajille 
myös salassapitositoumuksen piiriin kuuluvia tietoja (mm. siirtyvää 
henkilöstöä koskevien tietojen suojaaminen). Monet hankinnan ehdot 
on voitava kirjoittaa yhteistyössä tarjoajien kanssa. Lisäksi liiketoimin-
nan luovuttamiseen liittyvä kaupan kohteen tarkastaminen (due dili-
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gence) kannattaa sisällyttää osaksi hankintapäätöksentekoa edeltävää 
hankintamenettelyä. Kilpailullista neuvottelumenettelyä mukaileva han-
kintamenettely mahdollistaa edellä sanottujen sisällyttämisen kuvatta-
vaan hankintamenettelyyn.  Valmisteluryhmä ottaa edellä sanotun 
huomioon kirjatessaan hankintailmoitukseen käytettävän menettelyta-
van tiedot.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, yhteisön tai säätiön tai 
näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luo-
vutettava liike pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 
Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista 
työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työ-
suhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle (työsopimuslaki 1 
luku 10 §; vastaavasti laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 
25 §).  

Liikkeen luovutuksesta ja sen sisällöstä on otettava maininnat myös 
kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että liikkeen luovutusta koskeva sopimusluonnos tulee ottaa osak-
si tarjouspyyntöä. 

Henkilöstöön asemaan vaikuttavia toimenpiteitä valmistellaan yhdessä 
henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyssä ennen varsinaista pää-
töksentekoa.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen toimivalta ja aikataulu

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä ja taloudellisesti 
laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista. Päätös 
työterveyspalveluiden saattamisesta kilpailutuksen piiriin kuuluu näin 
ollen kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Kansliapäällikön päätöksellä 8.2.2022 (33 §) Helsingin kaupungin työ-
terveyshuollon laatukilpailutukseen asetettu ohjausryhmä on toimin-
nassa. Valmistelua johtaa henkilöstöjohtaja. Valmistelun etenemistä 
seurataan henkilöstön edustajien kanssa myös kaupungin yhteistoimin-
taelimissä. Muutosta seurataan ja käsitellään säännöllisesti myös Työ-
terveys Helsingin kanssa. 

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, 
kaupunginhallitus edellyttää täytäntöönpanopäätöksessä, että:
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1. Prosessin aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten esihenkilö-
työn ja työyhteisötyön konsultaatiopalvelut säilyvät vähintään 
nykytasolla.

2. Kilpailutuksen kriteeristö tuodaan kaupunginhallituksen tietoon 
ennen päätöksentekoa.

3. Kilpailutukseen osallistuva toimija on kykenevä käsittelemään 
potilastietoja terveystietoon liittyvän lainsäädännön määräysten 
mukaisesti. Tietojen käsittelyssä on noudattava EU:n yleistä tie-
tosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sekä yksityisyyden suojaa 
työelämässä.

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy työterveyspalveluiden saattamisen 
kilpailutuksen piiriin, edetään syksyn 2022 aikana hankinnan kilpailu-
tukseen. Tavoitteena on, että hankintapäätös ja -sopimus tehdään ke-
vään 2023 aikana, jolloin uuden toimijan kanssa toteuttava yhteistyö ja 
palvelujen siirto voisi toteutua aikaisintaan kesällä 2023.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Näin ollen 
hankintapäätöksen työterveyspalveluiden hankinnasta tekee kanslia-
päällikkö.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Liitteet

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 368

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy, että Helsingin kaupungin omana toimin-
tana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen pii-
riin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henki-
löstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palveluk-
seen.

Käsittely

16.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: 

1. Prosessin aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten esihenkilötyön ja 
työyhteisötyön konsultaatiopalvelut säilyvät vähintään nykytasolla.
 
2. Lisätään uusi kohta: (21) Kilpailutuksen kriteereissä painotetaan laa-
dun lisäämistä palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa, digi-
taalisissa palveluissa, työkykyjohtamisen työkaluissa ja tiedolla johta-
misessa. Tämän lisäksi kilpailutuksessa tullaan korostamaan ennal-
taehkäisevien ja lakisääteisten palveluiden laatua ja toimintaa. Hyväksi 
koetuille Työterveys Helsingin käytänteille, kuten psykiatrisen sairaan-
hoitajan käytölle halutaan jatkoa.
 
3. Kilpailutuksen kriteeristö tuodaan kaupunginhallituksen tietoon en-
nen päätöksentekoa.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: 

Lisätään kohta: (22) Kaupunginhallitus toteaa, että julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankinta-
laki”) 80 §:n pakollisten poissulkemisperusteiden mukaan hankintayksi-
kön on päätöksellään poissuljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoa-
ja, joka on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu lainkohdassa lueteltuihin 
rikoksiin, kuten veropetokseen. Lisäksi hankintalain 81 §:n harkinnan-
varaisten poissulkemisperusteiden perusteella hankintayksikkö voi pää-
töksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on laimin-
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lyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa vero-
ja tai sosiaaliturvamaksuja. Hankintamenettelyssä huomioidaan hankin-
tamenettelyyn osallistuvien tarjoajien verovastuullisuus hankintalain 
puitteissa. Hankintayksikkö pyytää tiedoksi  valittavaksi tulevalta tarjoa-
jalta  selvityksen yrityksen verostrategiasta.

Lisätään kohta: (23) Kaupunginhallitus edellyttää, että kilpailutukseen 
osallistuva toimija on kykenevä käsittelemään potilastietoja terveystie-
toon liittyvän lainsäädännön määräysten mukaisesti. Tietojen käsitte-
lyssä on noudattava EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia 
sekä yksityisyyden suojaa työelämässä.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elisa Gebhardin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.05.2022 Pöydälle

02.05.2022 Pöydälle

28.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi


