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§ Asia

260 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

261 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

262 Sotep/3 Ilmoitusasiat

263 Sotep/4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.2014

264 Sotep/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien 
järjestämisestä

265 Sotep/6 Palvelutalojen ruokapalveluhankinta

266 Sotep/7 Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta

267 Sotep/8 Vammaispalvelulain mukaiset vammaisten työ- ja päivätoiminnan 
suorahankinnat ajalle 1.5.2014 - 30.4.2018

268 Sotep/9 A-klinikkasäätiön Helsingin terveysneuvontapiste Vinkin 
ostopalvelusopimuksen irtisanominen

269 Sotep/10 Helsingin Diakonissalaitoksen sopimuksen ”Erityispalvelut HIV-
infektion saaneille huumeidenkäyttäjille” irtisanominen

270 Sotep/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon ym. sosiaali- ja terveysviraston 
toimintaohjetta koskevasta aloitteesta

271 Sotep/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Niirasen Ruusulankadun asumisyksikköä koskevasta 
toivomusponnesta

272 Sotep/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Tomi Sevanderin 
ym. aloitteesta kaupungin omistamien ajoneuvojen käyttöasteen 
parantamiseksi

273 Sotep/14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2015 - 2017

274 Sotep/15 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

275 Sotep/16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

276 Sotep/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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277 Sotep/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (104)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/1
17.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 260
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita esittelijän muutosehdotuksen mukaisesti 
jäsenet Laura Nordströmin (varalla Hannu Tuomisen) ja Markku 
Vuorisen (varalla Sirpa Asko-Seljavaara) tarkastamaan tämän 
kokouksen pöytäkirjan.

Käsittely

Esittelijän muutosesitys: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta 
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Laura 
Nordströmin (varalla Hannu Tuomisen) ja Markku Vuorisen (varalla 
Sirpa Asko-Seljavaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Laura Nordströmin (varalla Hannu 
Tuomisen) ja Markku Vuorisen (varalla Seija Muurisen) tarkastamaan 
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 261
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 262
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut 
tiedotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksessa):

Kvsto 4.6.2014 § 229 Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen 
toteuttamisen seuranta

MERIHAKA-SEURA ry 26.5.2014 Adressi Kallion terveysaseman 
säilyttämisen puolesta

"Päiväkansa" 60+ ryhmä 3.6.2014 Adressi Kallion terveysaseman 
säilyttämisen puolesta

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 263
Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.2014

HEL 2014-003281 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja 
talouden toteumaennusteen 31.5.2014 tilanteessa.

Käsittely

Viraston henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.6.2014 
ja sen antama lausunto jaettiin sähköpostitse.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 10.4, 
22.7, 2.10 sekä 27.11.2014. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat 
ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta toukokuun 
lopun tiedot. HUS:n ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden 
ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 
Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

TP 2013 TA 2014 Ennuste 31.5. Ero TA Ero TA %

Tulot 166 364 185 647 182 447 -3 200 -1,7 % 
Menot 1 455 495 1 466 980 1 477 580   -10 600 -0,8 % 
Toimintakate -1 289 131 -1 281 333 -1 295 133 -13 800 -1,2 % 

      

3 10 04 
Toimeentulotuki

TP 2013 TA 2014 Ennuste 31.5. Ero TA EroTA %

Tulot 87 746 87 052 90 052 3 000 +3,4 %
Menot 168 761 170 000 179 300 -9 300 -5,5 %
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Toimintakate -81 015 -82 948  -89 248 -6 300 -7,6 %

      

3 10 05 
Työllisyyden hoitaminen

TP 2013 TA 2014 Ennuste 31.5 Ero TA Ero TA %

Tulot 150 230 230 0 0
Menot 5 652 6 107 6107 0 0
Toimintakate -5 502 -5 877 -5877 0 0

      

3 10 06 
HUS

TP 2013 TA 2014 Ennuste 31.5. Ero TA Ero TA %

Menot 516 643 519 806 529 306 -9 500 - 1,8 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 
määrärahojen ylittyvän 10,6 miljoonalla eurolla. Ylitysuhka kohdistuu 
perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston työmarkkinatukeen.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston vammaistyössä ylitysuhka on 
kasvanut vuoden ensimmäisestä ennusteesta ja on nyt 7,8 milj. euroa. 
Ylitystä selittää henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, 
kehitysvammaisten asumispalvelujen ja päivätoiminnan sekä 
kuljetuspalvelujen matkapalvelun ja ryhmämatkojen kilpailutusten 
vaikutus suoritekustannuksiin sekä uutena kehitysvammaisten 
päivätoiminnan arvioitua suurempi tarve.  

Vammaistyössä on käynnistetty toimenpiteet asiakasmäärien ja 
kustannusten kasvun hillitsemiseksi.  Henkilökohtaisen avun 
tarvearviointi on keskitetty, palvelujen tuntimääriä tarkennettu ja 
yhteistyötä ja työnjakoa kotihoidon kanssa täsmennetty. 
Henkilökohtaisen avun tuottamistapoja muutetaan syksyllä 2014. 
Henkilökohtaista apua ei kilpailuteta, vaan pääasialliset 
henkilökohtaisen avun tuottamistavat ovat työnantajamalli ja 
palveluseteli, joka on kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua 
palvelua edullisempi. Näiden asiakasmäärien ja kustannusten kasvua 
hillitsevien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä. 

Lautakunnan päättämien kuljetuspalvelua koskevien muutosten 
vaikutus on huomioitu ennusteessa, mutta myös niiden vaikutukset 
näkyvät täysimääräisesti vasta vuonna 2015. 

Vammaistyöhön kohdistuvan ylityksen osalta virastossa päädyttiin 
vuoden ensimmäisen ennusteen pohjalta siihen, että ylitystä ei ole 
mahdollista poistaa yksinomaan sosiaali- ja perhepalvelut –osaston 
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toimenpiteillä, vaan ylityksen kattaminen edellyttää, että kaikki viraston 
osastot sopeuttavat budjettiaan. Nyt ennustettu ylitysuhan kasvu 
katetaan perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston sisäisin toimenpitein. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut –osaston muissa kuin vammaistyön 
toiminnoissa menojen ennustetaan alittuvan 2,8 milj. eurolla. 
Merkittävimmät säästöt saavutetaan lastensuojelun laitoshuollon 
ostopalveluissa sekä myöhentämällä palvelujen suunniteltuja 
vahvistamisia kuten ammatillisten perhekotien hoitopalkkioiden 
korotuksia. Kaikissa toiminnoissa tarkastellaan kriittisesti vapautuvien 
vakanssien, sijais- ja vuokratyövoiman sekä ostopalvelujen käyttöä.

Terveys- ja päihdepalvelut -osaston kulujen ja tuottojen ennustetaan 
toteutuvan pääosin suunnitellusti. Osastolla on merkittäviä riskejä 
kulujen ylityksistä, jotka liittyvät talousarvion laatimiseen jälkeen 
saatuihin lisätietoihin, erityisesti laboratorio- ja kuvantamistutkimusten 
lisäkustannuksista. Käyttösuunnitelmaan kirjattujen sopeuttamistoimien 
vaikutuksien viivästyminen syksyyn on edellyttänyt lisäsopeutustoimien 
käynnistämistä. Vuodeosastopaikkoja on edelleen vähennetty 
psykiatriassa ja päivystyksessä. Ostopalvelujen hankinnan kriteerejä 
on kiristetty ja palvelujen käyttäjien määrää pyritään vähentämään 
asumispalveluissa. Tämän lisäksi kaikki hankinnat ja sijaistyövoiman 
käyttö minimoidaan. Vuoden ensimmäisen ennusteen pohjalta 
virastossa sovittujen lisäsopeutustoimien vuoksi osaston tavoitteena on 
löytää 1,5 milj. euron kulujen alittuminen loppuvuoden aikana. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –osaston toiminnan ennustetaan 
toteutuvan pääosin suunnitellusti. Lisäsopeutustoimien vuoksi osaston 
kulujen ennustetaan alittuvan 2 milj. eurolla. Lisäsopeutustoimina uusia 
palveluja tai palvelujen suunniteltuja vahvistamisia (kuten geriatristen 
akuuttiosastojen, Koskelan palvelukeskuksen ja Siltamäen 
palvelukodin uudisrakennuksen avaaminen ja kotihoidon 
vahvistaminen) on siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Myös 
määräaikaisia sairaansijojen ja hoitopaikkojen lisäsulkemisia on tehty. 
Kaikissa toiminnoissa on lisäksi tarkasteltu kriittisesti vapautuvien 
vakanssien täyttöä sekä sijais- ja vuokratyövoiman ja ostopalvelujen 
käyttöä.

Hallinnon osastojen osalta  talous- ja tukipalvelut -osasto alittaa 
budjetin yhteensä 1,2 milj. euroa. Edellä mainittuun summaan sisältyy 
vuokrakulujen alittumista 800 000 eurolla. Tietohallinto- ja viestintä -
osasto ennustaa budjetin alittuvan 0,2 milj. eurolla ja henkilöstö- ja 
kehittämispalvelut -osasto 0,1 milj. eurolla.

Työmarkkinatuki
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Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu noin 1300 henkilölle 
enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Arviona on, että oman 
toiminnan muuttamisella pystytään lisäämään kuntouttavan 
työtoiminnan paikkoja 600, jolloin pystytään estämään sakkomaksujen 
kasvu. Tavoitteeseen nähden asiakasmäärän puolittuminen ei näytä 
todennäköiseltä, koska tuetun työllistämisen paikkoja ei ole vielä 
kaupunkikonsernin kokonaisuudessa lisätty. Sosiaali- ja terveysviraston 
oma suunnitelma toteutuu, mutta sillä kyetään kattamaan ainoastaan 
asiakasmäärässä tapahtunut lisäys. 

Toimeentulotuki (3 10 04)

Toimeentulotuen ylitysuhka on 9,3 milj. euroa. Asiakastalouksia on 
tammi-huhtikuussa 2014 ollut noin 8 % enemmän kuin edellisen 
vuoden vastaavana aikana. Koska toimeentulotuen asiakastalouksien 
määrä vaihtelee kuukausittain, koko vuoden kotitalouksien kasvuksi on 
arvioitu 5,3 %:n verrattuna vuoden 2013 toteumaan. 

Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)

Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti 
sekä tulojen että menojen osalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 05)

Virasto ennustaa HUS:n menojen ylittyvän 9,5 milj. euroa. Ennuste 
pohjautuu HUS:n huhtikuun lopussa laatimaan ennusteeseen. 

Palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskuksen suoritetavoitteiden ennustetaan 
toteutuvan seuraavasti:

 TP 2013 TA 2014 Ennuste 
2014

Ero TA-Enn

Terveysneuvonta, käynti 337 333 310 000 340 000 30 000
Terveydenhoitajan vastaanotto, 
kouluterveydenhuolto

130 607 131 000 131 000 0

Terveydenhoitajan vastaanotto, 
opiskeluterveydenhuolto

57 000 61 000 61 000 0

Lääkärin vastaanotto, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto 

24  079 20 000 24 000 4 000 

Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk 294 942 325 000 320 904 -4 096
Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk 290 630 247 000 229 105 -17 895
Perheneuvolat, käynti 24 244 19 000 19 000 0
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti 32 204 28 000 35 000 7 000
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, 
paikat

826 882 861 -21

Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, 
paikat

167 104 139 35

     
Lääkärin vastaanottokäynti 731 351 707 000 730 000 23 000
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Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 710 155 586 000 715 000 129 000
Hammashuolto, käynti 476 936 465 000 477 000 12 000
Pkl-vastaanotto 79 265 82 000 82 000 0
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti 38 433 36 000 36 000 0
Tk-päivystys, käynti 126 157 125 000 125 000 0
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät 70 344 70 000 70 000 0
Psykiatrian avohoitokäynti 215 099 212 000 212 000 0
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät 95 035 93 000 90 900 -2 100
Psykiatrian avohoitopäivä 68 218 70 000 70 000 0
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit 
vuoden aikana

54614 70000 56 700 -12 300

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana 121 464 136000 123 800 -12 200
Päihdehuollon asumispalvelut, 
asumisvuorokaudet yht

56 198 61000 68 750 7 750

Päihdehuollon laitoshuolto, 
hoitovuorokaudet yht

57 825 66 000 56 000 -10 000

     
Kotihoito, käynti 2 576 793 2 600 000 2 600 000 0
Somaattinen sairaalahoito 26 599 30 000 30 000 0
Iäkkäiden pitkäaikainen 
palveluasuminen, vrk

1 087 178  970 000 1 050 000 80 000 

Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk 631 783 580 000 590 000 10 000 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveyspalvelut  
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, 
tavoite 2000 vuodessa

Toteutuu

2. Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa 
vuorokaudessa

Toteutuu 

3. Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa Toteutuu
4. Kiireettömään hammashoitoon pääsy, tavoite kuudessa kuukaudessa Toteutuu
5. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen 
erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

6. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen 
erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa

Toteutuu

7. Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee Toteutuu
8. Siirtoviivemaksuihin johtavia somaaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä 
ei synny 

Ei toteudu

9. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä 
nousee 100:lla. 

Ei toteudu

  
Toimeentulotuki  
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % 
toimeentulotukimäärärahoista ja 
vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille 
lapsiperheille

Toteutuu

  
Työllistäminen  
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1300 henkilöä vuoden aikana Toteutuu
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Siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2013, mutta tavoite ei toteudu 
vaikka siirtoviivemaksut vähenevätkin edelleen merkittävästi. Iäkkäiden 
tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrän kasvu ei 
tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa; aktiivista palveluohjausta 
ja neuvontaa on lisätty ja palvelusetelin arvon kohottamista harkitaan.

Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan 
suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien ennuste on seuraava:

(1000 e) TA 2014 Ylitysoikeudet Ennuste 31.5 Ero TA 
2014

Tietotekniikkahankinnat 4 350 2 028 6 378 0
Muut hankinnat 7 000 475 7 475 0
Yhteensä 11 350 2 503 13 853 0

Irtaimen omaisuuden määrärahojen arvioidaan kuluvan 
kokonaisuudessaan. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu 
vuodelta 2013 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto 
on 29.1.2014 myöntänyt yhteensä 2,503 milj. euron suuruisen 
ylitysoikeuden vuodelle 2014.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymään 
talousarvioon sisältyvän työmarkkinatuen kustannusten 
alentamistavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa keskeisesti koko 
kaupunkikonsernin tasoiset toimenpiteet työllistämispaikkojen 
järjestämiseksi. Paikkojen järjestämistä tulisi kiirehtiä, koska sosiaali- ja 
terveysviraston oma potentiaali työllistämiseen on suhteessa 
kokonaisuuteen hyvin rajallinen. Virasto onkin tehnyt esityksen 
työmarkkinatuen kuntaosuuden siirtämisestä kaupunginkanslian 
talousarvioon vuoden 2015 alusta. Siirron toteuttamisella on keskeinen 
merkitys viraston vuoden 2015 talousarvion jatkosuunnittelun kannalta.

Viraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 
16.6.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla 
maanantaina.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2014 § 155

HEL 2014-003281 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 
28.2.2014 tilanteessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa esittelijän perustelut -
kohtaa siten, että suoritetaulukon kohtaan "Somaattinen sairaalahoito" 
talousarvion ja ennusteen väliseksi eroksi (EroTA-Enn) tuli luvun 28 
000 tilalle nolla (0).

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa esittelijän 
perustelut -kohtaa siten, että toiseksi viimeinen kappale kuuluu 
seuraavasti: "Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta on 
kokouksessaan 7.4.2014 käsitellyt toiminnan ja talouden ennustetta 
28.2.2014 tilanteessa ja todennut seuraavaa: 
Sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisessa noudatetaan 
yhteistoimintamenettelyä ja tiedottamisvastuu käytännön 
sopeuttamistoimenpiteistä on työnantajalla."

Käsittely

08.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Matti Toivolan muutosesitys: Kappale 19, kohta somaattinen 
sairaalahoito, sarake EroTA-Enn: muutetaan luku 28 000 luvuksi 0.

Kappale 30 muutetaan kuulumaan seuraavasti. "Sosiaali- ja 
terveysviraston henkilöstötoimikunta on kokouksessaan 7.4.2014 
käsitellyt toiminnan ja talouden ennustetta 28.2.2014 tilanteessa ja 
todennut seuraavaa: Sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisessa 
noudatetaan yhteistoimintamenettelyä ja tiedottamisvastuu käytännön 
sopeuttamistoimenpiteistä on työnantajalla."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 264
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien 
järjestämisestä

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon kaupungin ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen 
lähtökohdista, ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuudesta sekä 
sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien laitoshuolto- ja 
vahtimestaripalvelujen keskittämisestä:

"Sosiaali- ja terveysviraston tuottamat ja hankkimat tukipalvelut 

Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa tällä hetkellä pääosin omana 
toimintanaan viraston tarvitsemat laitoshuolto- ja vahtimestaripalvelut. 
Molemmat palvelut on hallinnollisesti keskitetty viraston sisällä talous- 
ja tukipalvelut -osaston tukipalveluyksikköön. Laitoshuollossa on 670 
vakanssia ja toimintakulut olivat vuonna 2013 noin 26,7 miljoonaa 
euroa. Palmialta virasto hankkii siivouspalvelua noin 1,7 miljoonalla 
eurolla vuodessa. 

Vahtimestaripalveluissa on 97 vakanssia ja toimintakulut ovat noin 4 
miljoonaa euroa vuodessa. Palveluja ostetaan lisäksi Palmian 
kiinteistöpalvelut ja turvapalvelut -yksiköltä sekä HUS-Servisiltä. 

Virastolla ei ole omaa turvallisuuspalvelua, vaan palvelut 
(paikallisvartiointi, piirivartiointi, hälytysvartiointi ja henkilösuojaus) on 
hankittu pääasiassa kilpailuttamalla eri toimijoilta tai suorahankintana 
Palmialta. Palmialta hankitut turvallisuuspalvelut ovat pääasiassa piiri- 
ja hälytysvartiointia. Osa tästä palvelusta on vahtimestaripalveluksi 
luokiteltavaa aulapalvelua ja pieni osa paikallisvartiointia. 
Turvapalvelujen kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa vuodessa, 
josta Palmialta hankittujen palvelujen osuus on alle 1 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveysvirasto tilaa täällä hetkellä Palmia Catering-
liikelaitokselta vuodessa noin 6,3 miljoonaa ateriaa laitoksiinsa ja noin 
450 000 kotiateriaa kotihoidon asiakkaille. Kolmen palvelutalon ruoka-
palvelut on kilpailutettu. Ruokahuoltopalveluista yksityisten tuottajien 
osuus on noin 6 %. Virastolla on lisäksi omaa ruokapalvelutuotantoa 
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(noin 560 000 ateriaa) lastenkodeissa ja Helsingin ulkopuolella 
sijaitsevissa toimipisteissä. 

Palmia tuottaa sosiaali- ja terveysvirastolle puhelinvaihde-, 
takaisinsoitto- ja turvapuhelinpalvelut sekä vammaispalvelulain, 
sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja osittain terveydenhuoltolain 
nojalla järjestettävät matkojen välityspalvelut. Palmialta hankittujen 
näiden palvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 5,8 miljoonaa 
euroa. Matkojen välityspalvelussa Palmia vastaa vuodessa sosiaali- ja 
terveysviraston budjettiin kuuluvasta noin 28 miljoonan euron 
kokonaisuudesta, joka sisältää matkojen välittämisen, liikennöinnin 
ohjauksen ja valvonnan. 

Kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdat ja 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta liikelaitosmuodossa ja 
kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun laatuun ja hintaan on 
seurattava.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana.

1. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys asiakas-
segmenteittäin

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että viraston 
ruokahuoltopalvelujen kysyntä perustuu sairaansijojen ja 
asukaspaikkojen lukumäärään. Ateriat tilataan laitos- ja 
asukaspaikkojen täyttöasteen mukaan päivittäin. 
Palvelurakennemuutoksesta johtuen laitospaikkojen määrä vähenee 
edelleen ja kotihoidon osuus lisääntyy. Tästä syystä ikääntymisen 
vaikutus ruokahuoltopalvelujen kysyntään jää väestön 
ikärakennemuutosta pienemmäksi. Kotiaterioiden määrä sen sijaan 
tulee kasvamaan.

2. Ruokahuoltopalvelujen haluttu tuotantotapa (hajautettu/keskitetty 
malli) tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että 
ruokahuoltopalvelujen tuotantotapojen tulee sopeutua tarvittaessa 
nopeasti viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin ja vaatimuksiin. 
Tällä hetkellä ruoka tuotetaan viraston eri yksiköihin niiden tarpeen 
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mukaan kuumana tai kylmänä sekä keskitetyllä tai hajautetulla mallilla. 
Keskitetyssä ruoanjakelussa ateriat annostellaan potilas- ja 
asukaskohtaisesti ravintokeskuksessa tarjottimille ja tarjottimet 
toimitetaan yksiköissä oleviin ruoan kuumennusvaunuihin. Tämä malli 
on käytössä pääasiassa sairaaloiden vuodeosastoilla. Hajautetussa 
mallissa ruoka lähetetään yksiköihin isoissa astioissa ja henkilökunta 
annostelee ruoan asukkaille. Tämä malli on käytössä pääosin 
palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa. Ruokapalvelun tuottajan tulee 
pystyä toimittamaan ruokaa sekä hajautettuna että keskitettynä eri 
potilas- ja asukasryhmien tarpeen mukaan.

3. Ruokahuoltopalvelujen joustavuudelle asettavat vaatimukset (raaka-
aineet, valmistus, jakelu)

Lautakunta toteaa, että ruokapalvelun tuottajan tulee sopeutua 
päivittäin viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Osassa sosiaali- 
ja terveysviraston yksiköitä on kodinomainen ruokailu, johon kuuluu 
asukkaiden osallistuminen ruokailuun liittyviin tehtäviin, 
ravitsemuskasvatus ja ruokakulttuurin kehittäminen (esim. 
lastensuojelussa ja vammaispalveluissa).  

Kilpailutuksessa on huolehdittava toimintavarmuudesta, jotta palvelu 
taataan kaikissa tilanteissa myös 24 tuntia vuorokaudessa toimiviin 
yksiköihin. Tuotantoketjun raaka-aineista valmistukseen ja jakeluun 
tulee toimia aukottomasti ja sovitulla tavalla kaikkiin viraston yksiköihin.  

Palveluntuottajan tulee vastata asiakas- ja potilasryhmien ruoan 
tuotantoon liittyvien raaka-aineiden hankinnasta ja ruoan 
valmistuksesta eri asiakassegmenttien ravitsemussuositusten 
mukaisesti. 

4. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttaminen  

Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.

Vertailuhintatiedon saamiseksi kilpailutukseen on perusteltua valita 
erityyppisiä kohteita: sairaala, monipuolinen palvelukeskus, 
palvelutaloja ja kotiaterioita. Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain. Tällä hetkellä kilpailutuksessa on kolme 
palvelutaloa. Toteutus edellyttää tarkempaa yksityiskohtaista 
suunnittelua.     

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen keskittäminen 
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Esityksen mukaan Palmian kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminta 
yhtiöitettäisiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa tämä koskisi laitoshuoltoa 
ja vahtimestaripalveluja. Mahdolliset keskittämiset tulisi toteuttaa ennen 
yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja 
vielä liikelaitosmuodossa tai inhouseyhtiönä. 

Laitoshuolto

Lautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelut 
ovat selvityksessä mainittua siivoustoimintaa laajempi ja vaativampi 
kokonaisuus, johon sisältyy sairaaloiden ja muiden terveyden- ja 
sosiaalihuollon toimipaikkojen puhtaanapitotehtävien lisäksi 
vuodeosastoilla potilaiden ruokailun valmistelua, tarjoilua, ruokailussa 
avustamista ja erilaisia huoltotehtäviä sekä lasten- ja nuorisokodeissa 
lasten ja nuorten päivittäisessä toiminnassa avustamista. 
Laitoshuoltopalvelut ovat osa potilaan ja asukkaan hoitoon liittyvää 
toiminnan prosessia, mikä edellyttää jatkuvaa kiinteää yhteistyötä 
hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. 

Laitoshuollolla on keskeinen tehtävä sairaalainfektioiden leviämisen 
estämisessä ja potilasturvallisuuden ylläpidossa. Infektioiden ja 
antibioottiresistenttien bakteerien lisääntymisen ehkäisy vaatii hyvää 
osaamista, uusien toimintamenetelmien nopeaa käyttöönottoa ja 
nopeaa tilanteen mukaista toiminnan organisointia ja johtamista 
kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon muun henkilöstön 
ja asiantuntijoiden kanssa. Läheinen yhteistyö sosiaali- ja 
terveysviraston infektiolääkärin, epidemiologisen yksikön ja 
hygieniatoimikunnan kanssa yhdistettynä oikeaan siivoukseen ja sen 
tehostamiseen on tuottanut hyviä tuloksia erilaisten sairaalabakteerien 
aiheuttamien epidemioiden rajaamisessa, ehkäisyssä ja torjunnassa. 
Potilasturvallisuuden lisäksi kyseessä on taloudellisesti merkittävä 
kustannuksiin vaikuttava toiminta.

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuotetussa laitoshoidossa 
henkilöstön saatavuus on ollut hyvä ja toiminta joustavaa. 
Laitoshuoltajan ammatti ja koulutus on ollut merkittävä 
maahanmuuttajien kotouttamisväylä. Toimintavarmuus omana 
toimintana toteutetussa laitoshuollossa on ollut erinomainen. 

Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennen kuin 
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viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon.

Keskittäminen HUS-Desikoon olisi luontevaa, koska virasto hankkii jo 
tällä hetkellä laboratoriopalvelut HUSLAB:ilta, kuvantamisen ja 
terveydenhuollon laitteiden rekisteri- ja huoltopalvelut HUS-
kuvantamiselta, Haartmanin sairaalan vahtimestaripalvelut HUS-
Servisiltä, sisäkuljetukset HUS-Logistiikalta sekä kiinteistön huolto- ja 
turvallisuuspalvelut HUS-kiinteistöt Oy:ltä. Liittämistä HUS-Desikoon 
puoltaa myös tulossa oleva Sote-uudistus. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa Palmia-selvitystyöryhmän 
esitykseen siivouspalvelujen yhtiöittämisestä, että mikäli sosiaali- ja 
terveysviraston laitoshuoltopalvelut yhtiöitetään, sillä saattaa olla 
negatiivisia vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja sairaalainfektioiden 
hallintaan. Viraston mahdollisuudet palvelujen sisällön johtamiseen 
heikkenevät nykyisestä. Lisäksi tukipalvelujen yhtiöittäminen tulee 
aiheuttamaan virastossa transaktiokustannusten kasvua, koska 
sosiaali- ja terveysviraston tulee varmistaa resurssit tilaajaosaamisen ja 
sopimusten toteutumisen seurantaan. Toistuvat kilpailutukset lisäävät 
hallinnollista työtä. Kilpailuttaminen tulee aiheuttamaan vaihtuvien 
palveluntuottajien perehdyttämisen, mikä lisää asiakaspalvelussa 
toimivan henkilökunnan työtä. Tuottajan vaihtuminen kilpailuttamisen 
myötä aiheuttaa kokemuksen mukaan palvelun siirtymäaikaan 
katkoksia ja usein myös laadun heikkenemistä. 

Vahtimestaripalvelut

Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää viraston omana toimintana 
jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan "viraston käyntikortteja", joiden 
sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja toiminnan päämääriin on 
tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja kuuntelemaan 
asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin Keskittäminen ja yhtiöittäminen tulevat 
vaatimaan lisää tilaajaresursseja palvelun ja sopimusten seurantaan, 
valvontaan ja kilpailuttamiseen. 

Turvallisuuspalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan viraston 
turvallisuuspalvelujen hankkiminen jatkossakin kilpailutuksella on 
välttämätöntä. Näin turvataan viraston tarpeisiin nähden 
tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat turvallisuuspalvelut. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
palvelun tuottajan on referenssein osoitettava tuntevansa sosiaali- ja 
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terveydenhuollon turvallisuuden erityistarpeet. Lautakunta ei kannata 
turvallisuuspalvelujen hankintaa suoraan Palmialta.”

Käsittely

1. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (7) muutettavaksi muotoon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta liikelaitosmuodossa ja 
kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun laatuun ja hintaan on 
seurattava."

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

2. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (18) kolmannen lauseen 
muutettavaksi muotoon

"Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain."

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

3. Vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohtaan 11 lause "Pelkkään ruoantuotannon 
keskittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka tulee ottaa huomioon 
jatkovalmistelussa""

Kannattajat: Laura Nordström

4. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (17) muutettavaksi muotoon

"(17) Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamista tulee lisätä asteittain ja hallitusti vertailuhintatietojen 
saamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi palvelutuotannossa.

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

5. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Kappale 7 muutetaan kuulumaan muotoon ”Sosiaali- ja 
terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana."

Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon ”Lautakunnan näkemys 
on, että ruokahuoltopalveluita voidaan kilpailuttaa pienessä määrin 
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vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman toiminnan kehittämiseksi mutta 
kilpailutuksen osuuden tulisi olla maksimissaan 10 %.”

Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Kannattajat: Maija Anttila

6. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 30 muotoon: ”Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan voi olla tarkoituksenmukaista 
selvittää mahdollisuutta siirtää turvallisuuspalveluita osittain tai 
kokonaan viraston omaksi toiminnaksi. Lautakunta pitää tärkeänä, että 
sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelun tuottajan on referenssein 
osoitettava tuntevansa sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuden 
erityistarpeet.”

Kannattajat: Maija Anttila

7. Vastaehdotus:
Rene Hursti: Vastaehdotus;

Lautakunnan mielestä Palmian tulisi jatkaa Helsingin kaupungin omana 
liikelaitoksena ja hylätä laitoksen yhtiöittämistä koskevat suunnitelmat. 
Palmia on esimerkiksi erittäin merkittävä mm. vajaatyökykyisten ja 
maahanmuuttajien työllistäjä.
Palmia on myös vuosien myötä saanut liiketoimintaideansa toimimaan 
ja löytänyt oman paikkansa Helsingin in housen toimijana. vime vuoden 
ylijäämä oli kolme milj.e, tätä asemaa ei pidä horjuttaa nyt 
yhtiöittämispäätöksellä. 

Kannattajat: Maija Anttila

8. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Muutetaan kappale 24 muotoon: "Lautakunta korostaa, 
että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole varsinaista hoidollista 
ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalvelujen 
tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on Palmia 
selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennenkuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
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voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon. Lisäksi kappaleen ensimmäinen 
lause tulisi poistaa.  

Kannattajat: Anna Vuorjoki, Markku Vuorinen

9. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää viraston omana 
toimintana jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan "viraston 
käyntikortteja", joiden sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja toiminnan 
päämääriin on tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja 
kuuntelemaan asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin. Samalla kappaleesta 28 pitää poistaa 
ensimmäinen virke, missä omia palveluita ei pidetä välttämättöminä.  

Kannattajat: Anna Vuorjoki, Markku Vuorinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus (= vastaehdotus 4): Esitän kappaleen (17) muutettavaksi 
muotoon "(17) Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamista tulee lisätä asteittain ja hallitusti vertailuhintatietojen 
saamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi palvelutuotannossa.

EI-ehdotus (= vastaehdotus 5): Kappale 7 muutetaan kuulumaan 
muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 
ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana." Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon 
”Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.” Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia 
kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti jäsen Hannu Tuomisen 
vastaehdotuksen äänin 6 - 6 (puheenjohtajan ääni ratkaisi).

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (= vastaehdotus 5): Kappale 7 muutetaan kuulumaan 
muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 
ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana." Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon 
”Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.” Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia 
kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Tuomas Nurmela, Tuomas 
Tuure

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 
- 4.

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 3): Lisätään kohtaan 11 lause "Pelkkään 
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ruoantuotannon keskittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka tulee 
ottaa huomioon jatkovalmistelussa""

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Tuomas Nurmela, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Tyhjä: 4
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 3.

4. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 2): Esitän kappaleen (18) kolmannen 
lauseen muutettavaksi muotoon "Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain."

Jaa-äänet: 3
Maija Anttila, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 7 - 3.

5. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 1): Esitän kappaleen (7) muutettavaksi 
muotoon "Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 21 (104)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/5
17.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta 
liikelaitosmuodossa ja kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun 
laatuun ja hintaan on seurattava."

Jaa-äänet: 2
Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Rene Hursti, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 2.

6. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 8): Muutetaan kappale 24 muotoon: 
"Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennenkuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon. Lisäksi kappaleen ensimmäinen 
lause tulisi poistaa.  

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 6 - 6 (puheenjohtajan ääni ratkaisi).

7. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 9): Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää 
viraston omana toimintana jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan 
"viraston käyntikortteja", joiden sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja 
toiminnan päämääriin on tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja 
kuuntelemaan asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin. Samalla kappaleesta 28 pitää poistaa 
ensimmäinen virke, missä omia palveluita ei pidetä välttämättöminä.  

Jaa-äänet: 5
Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, 
Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Poissa: 1
Jouko Malinen

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 6 - 5.

8. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 6): Muutetaan kappale 30 muotoon: 
”Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan voi olla 
tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuutta siirtää 
turvallisuuspalveluita osittain tai kokonaan viraston omaksi toiminnaksi. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
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palvelun tuottajan on referenssein osoitettava tuntevansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon turvallisuuden erityistarpeet.”

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 7 - 5.

9. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 7): Vastaehdotus; Lautakunnan mielestä 
Palmian tulisi jatkaa Helsingin kaupungin omana liikelaitoksena ja 
hylätä laitoksen yhtiöittämistä koskevat suunnitelmat. Palmia on 
esimerkiksi erittäin merkittävä mm. vajaatyökykyisten ja 
maahanmuuttajien työllistäjä.
Palmia on myös vuosien myötä saanut liiketoimintaideansa toimimaan 
ja löytänyt oman paikkansa Helsingin in housen toimijana. vime vuoden 
ylijäämä oli kolme milj.e, tätä asemaa ei pidä horjuttaa nyt 
yhtiöittämispäätöksellä.  

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 4
Maija Anttila, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Jouko Malinen
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Jäsen Rene Hurstin vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 
6 - 4.

Seuraava kohta on hallintolain 51 §:n perusteella korjattu lausuntoon ja 
tähän pöytäkirjaan 1.8.2014:

"Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennen kuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon."

Ao. kohta kuului aiemmin virheellisesti seuraavasti:  

"Lautakunta toteaa, että laitoshuolto ei ole kuitenkaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon ydintoimintaa ja pitää sen keskittämistä sinänsä 
järkevänä. Lautakunta painottaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitos-huoltopalvelujen tuottaminen vaatii erityisosaamista ja on Palmia-
selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa. Sosiaali- ja 
terveysviraston oman laitoshuollon lisäksi tämän alan osaaja 
pääkaupunkiseudulla on HUS-Desiko liikelaitos, joka tuottaa 
laitoshuoltopalvelut Helsingin ja Uudenmaa sairaanhoitopiirille. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen viraston 
laitoshuollon siirtämistä Palmiaan selvitetään mahdollisuudet yhdistää 
toiminta HUS-Desikoon."

Jäsen Rene Hursti: "Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 17.6. 
5/sotep sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotukseen 
kaupunginhallituksen konsernijaostolle Palmia liikelaitoksen 
toimintatavan muuttamiseksi, esitin vastaehdotuksen, Palmian 
yhtiöittämistä vastaan. Lautakunta ei äänestänyt vastaesitukseni 
puolesta joten esitän Eriävän mielipiteen."

Asia on käsitelty henkilöstötoimikunnassa.  

Kallion virastotalon vahtimestarien lausunto 16.6.2014 Palmiaan 
liittymisestä jaettiin kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenille.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692
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Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle seuraavan lausunnon kaupungin 
ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdista, 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuudesta sekä sosiaali- ja 
terveysviraston omana toimintana tuottamien laitoshuolto- ja 
vahtimestaripalvelujen keskittämisestä:

"Sosiaali- ja terveysviraston tuottamat ja hankkimat tukipalvelut 

Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa tällä hetkellä pääosin omana 
toimintanaan viraston tarvitsemat laitoshuolto- ja vahtimestaripalvelut. 
Molemmat palvelut on hallinnollisesti keskitetty viraston sisällä talous- 
ja tukipalvelut -osaston tukipalveluyksikköön. Laitoshuollossa on 670 
vakanssia ja toimintakulut olivat vuonna 2013 noin 26,7 miljoonaa 
euroa. Palmialta virasto hankkii siivouspalvelua noin 1,7 miljoonalla 
eurolla vuodessa. 

Vahtimestaripalveluissa on 97 vakanssia ja toimintakulut ovat noin 4 
miljoonaa euroa vuodessa. Palveluja ostetaan lisäksi Palmian 
kiinteistöpalvelut ja turvapalvelut -yksiköltä sekä HUS-Servisiltä. 

Virastolla ei ole omaa turvallisuuspalvelua, vaan palvelut 
(paikallisvartiointi, piirivartiointi, hälytysvartiointi ja henkilösuojaus) on 
hankittu pääasiassa kilpailuttamalla eri toimijoilta tai suorahankintana 
Palmialta. Palmialta hankitut turvallisuuspalvelut ovat pääasiassa piiri- 
ja hälytysvartiointia. Osa tästä palvelusta on vahtimestaripalveluksi 
luokiteltavaa aulapalvelua ja pieni osa paikallisvartiointia. 
Turvapalvelujen kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa vuodessa, 
josta Palmialta hankittujen palvelujen osuus on alle 1 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveysvirasto tilaa täällä hetkellä Palmia Catering-
liikelaitokselta vuodessa noin 6,3 miljoonaa ateriaa laitoksiinsa ja noin 
450 000 kotiateriaa kotihoidon asiakkaille. Kolmen palvelutalon ruoka-
palvelut on kilpailutettu. Ruokahuoltopalveluista yksityisten tuottajien 
osuus on noin 6 %. Virastolla on lisäksi omaa ruokapalvelutuotantoa 
(noin 560 000 ateriaa) lastenkodeissa ja Helsingin ulkopuolella 
sijaitsevissa toimipisteissä. 

Palmia tuottaa sosiaali- ja terveysvirastolle puhelinvaihde-, 
takaisinsoitto- ja turvapuhelinpalvelut sekä vammaispalvelulain, 
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sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja osittain terveydenhuoltolain 
nojalla järjestettävät matkojen välityspalvelut. Palmialta hankittujen 
näiden palvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 5,8 miljoonaa 
euroa. Matkojen välityspalvelussa Palmia vastaa vuodessa sosiaali- ja 
terveysviraston budjettiin kuuluvasta noin 28 miljoonan euron 
kokonaisuudesta, joka sisältää matkojen välittämisen, liikennöinnin 
ohjauksen ja valvonnan. 

Kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdat ja 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa ja kilpailutuksen nostamista asteittain 30 %:iin. 

1. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys asiakas-
segmenteittäin

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että viraston 
ruokahuoltopalvelujen kysyntä perustuu sairaansijojen ja 
asukaspaikkojen lukumäärään. Ateriat tilataan laitos- ja 
asukaspaikkojen täyttöasteen mukaan päivittäin. 
Palvelurakennemuutoksesta johtuen laitospaikkojen määrä vähenee 
edelleen ja kotihoidon osuus lisääntyy. Tästä syystä ikääntymisen 
vaikutus ruokahuoltopalvelujen kysyntään jää väestön 
ikärakennemuutosta pienemmäksi. Kotiaterioiden määrä sen sijaan 
tulee kasvamaan.

2. Ruokahuoltopalvelujen haluttu tuotantotapa (hajautettu/keskitetty 
malli) tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että 
ruokahuoltopalvelujen tuotantotapojen tulee sopeutua tarvittaessa 
nopeasti viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin ja vaatimuksiin. 
Tällä hetkellä ruoka tuotetaan viraston eri yksiköihin niiden tarpeen 
mukaan kuumana tai kylmänä sekä keskitetyllä tai hajautetulla mallilla. 
Keskitetyssä ruoanjakelussa ateriat annostellaan potilas- ja 
asukaskohtaisesti ravintokeskuksessa tarjottimille ja tarjottimet 
toimitetaan yksiköissä oleviin ruoan kuumennusvaunuihin. Tämä malli 
on käytössä pääasiassa sairaaloiden vuodeosastoilla. Hajautetussa 
mallissa ruoka lähetetään yksiköihin isoissa astioissa ja henkilökunta 
annostelee ruoan asukkaille. Tämä malli on käytössä pääosin 
palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa. Ruokapalvelun tuottajan tulee 
pystyä toimittamaan ruokaa sekä hajautettuna että keskitettynä eri 
potilas- ja asukasryhmien tarpeen mukaan.
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3. Ruokahuoltopalvelujen joustavuudelle asettavat vaatimukset (raaka-
aineet, valmistus, jakelu)

Lautakunta toteaa, että ruokapalvelun tuottajan tulee sopeutua 
päivittäin viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Osassa sosiaali- 
ja terveysviraston yksiköitä on kodinomainen ruokailu, johon kuuluu 
asukkaiden osallistuminen ruokailuun liittyviin tehtäviin, 
ravitsemuskasvatus ja ruokakulttuurin kehittäminen (esim. 
lastensuojelussa ja vammaispalveluissa).  

Kilpailutuksessa on huolehdittava toimintavarmuudesta, jotta palvelu 
taataan kaikissa tilanteissa myös 24 tuntia vuorokaudessa toimiviin 
yksiköihin. Tuotantoketjun raaka-aineista valmistukseen ja jakeluun 
tulee toimia aukottomasti ja sovitulla tavalla kaikkiin viraston yksiköihin.  

Palveluntuottajan tulee vastata asiakas- ja potilasryhmien ruoan 
tuotantoon liittyvien raaka-aineiden hankinnasta ja ruoan 
valmistuksesta eri asiakassegmenttien ravitsemussuositusten 
mukaisesti. 

4. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttaminen  

Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamista 
tulee nostaa asteittain ja hallitusti noin 30 prosenttiin (1,9 miljoonan 
ateriaa vuositasolla) vertailuhintatietojen saamiseksi ja joustavuuden 
lisäämiseksi palvelutuotannossa. 

Vertailuhintatiedon saamiseksi kilpailutukseen on perusteltua valita 
erityyppisiä kohteita: sairaala, monipuolinen palvelukeskus, 
palvelutaloja ja kotiaterioita. Tällä hetkellä kilpailutuksessa on kolme 
palvelutaloa. Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain 
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta. 
Toteutus edellyttää tarkempaa yksityiskohtaista suunnittelua.     

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen keskittäminen 

Esityksen mukaan Palmian kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminta 
yhtiöitettäisiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa tämä koskisi laitoshuoltoa 
ja vahtimestaripalveluja. Mahdolliset keskittämiset tulisi toteuttaa ennen 
yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja 
vielä liikelaitosmuodossa tai inhouseyhtiönä. 

Laitoshuolto

Lautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelut 
ovat selvityksessä mainittua siivoustoimintaa laajempi ja vaativampi 
kokonaisuus, johon sisältyy sairaaloiden ja muiden terveyden- ja 
sosiaalihuollon toimipaikkojen puhtaanapitotehtävien lisäksi 
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vuodeosastoilla potilaiden ruokailun valmistelua, tarjoilua, ruokailussa 
avustamista ja erilaisia huoltotehtäviä sekä lasten- ja nuorisokodeissa 
lasten ja nuorten päivittäisessä toiminnassa avustamista. 
Laitoshuoltopalvelut ovat osa potilaan ja asukkaan hoitoon liittyvää 
toiminnan prosessia, mikä edellyttää jatkuvaa kiinteää yhteistyötä 
hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. 

Laitoshuollolla on keskeinen tehtävä sairaalainfektioiden leviämisen 
estämisessä ja potilasturvallisuuden ylläpidossa. Infektioiden ja 
antibioottiresistenttien bakteerien lisääntymisen ehkäisy vaatii hyvää 
osaamista, uusien toimintamenetelmien nopeaa käyttöönottoa ja 
nopeaa tilanteen mukaista toiminnan organisointia ja johtamista 
kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon muun henkilöstön 
ja asiantuntijoiden kanssa. Läheinen yhteistyö sosiaali- ja 
terveysviraston infektiolääkärin, epidemiologisen yksikön ja 
hygieniatoimikunnan kanssa yhdistettynä oikeaan siivoukseen ja sen 
tehostamiseen on tuottanut hyviä tuloksia erilaisten sairaalabakteerien 
aiheuttamien epidemioiden rajaamisessa, ehkäisyssä ja torjunnassa. 
Potilasturvallisuuden lisäksi kyseessä on taloudellisesti merkittävä 
kustannuksiin vaikuttava toiminta.

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuotetussa laitoshoidossa 
henkilöstön saatavuus on ollut hyvä ja toiminta joustavaa. 
Laitoshuoltajan ammatti ja koulutus on ollut merkittävä 
maahanmuuttajien kotouttamisväylä. Toimintavarmuus omana 
toimintana toteutetussa laitoshuollossa on ollut erinomainen. 

Lautakunta toteaa, että laitoshuolto ei ole kuitenkaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon ydintoimintaa ja pitää sen keskittämistä sinänsä 
järkevänä. Lautakunta painottaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitos-huoltopalvelujen tuottaminen vaatii erityisosaamista ja on Palmia-
selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa. Sosiaali- ja 
terveysviraston oman laitoshuollon lisäksi tämän alan osaaja 
pääkaupunkiseudulla on HUS-Desiko liikelaitos, joka tuottaa 
laitoshuoltopalvelut Helsingin ja Uudenmaa sairaanhoitopiirille. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen viraston 
laitoshuollon siirtämistä Palmiaan selvitetään mahdollisuudet yhdistää 
toiminta HUS-Desikoon.

Keskittäminen HUS-Desikoon olisi luontevaa, koska virasto hankkii jo 
tällä hetkellä laboratoriopalvelut HUSLAB:ilta, kuvantamisen ja 
terveydenhuollon laitteiden rekisteri- ja huoltopalvelut HUS-
kuvantamiselta, Haartmanin sairaalan vahtimestaripalvelut HUS-
Servisiltä, sisäkuljetukset HUS-Logistiikalta sekä kiinteistön huolto- ja 
turvallisuuspalvelut HUS-kiinteistöt Oy:ltä. Liittämistä HUS-Desikoon 
puoltaa myös tulossa oleva Sote-uudistus. 
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa Palmia-selvitystyöryhmän 
esitykseen siivouspalvelujen yhtiöittämisestä, että mikäli sosiaali- ja 
terveysviraston laitoshuoltopalvelut yhtiöitetään, sillä saattaa olla 
negatiivisia vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja sairaalainfektioiden 
hallintaan. Viraston mahdollisuudet palvelujen sisällön johtamiseen 
heikkenevät nykyisestä. Lisäksi tukipalvelujen yhtiöittäminen tulee 
aiheuttamaan virastossa transaktiokustannusten kasvua, koska 
sosiaali- ja terveysviraston tulee varmistaa resurssit tilaajaosaamisen ja 
sopimusten toteutumisen seurantaan. Toistuvat kilpailutukset lisäävät 
hallinnollista työtä. Kilpailuttaminen tulee aiheuttamaan vaihtuvien 
palveluntuottajien perehdyttämisen, mikä lisää asiakaspalvelussa 
toimivan henkilökunnan työtä. Tuottajan vaihtuminen kilpailuttamisen 
myötä aiheuttaa kokemuksen mukaan palvelun siirtymäaikaan 
katkoksia ja usein myös laadun heikkenemistä. 

Vahtimestaripalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe strategisia perusteita sille, että 
viraston kannalta olisi välttämätöntä pitää vahtimestaripalvelut omana 
toimintana. Keskittäminen ja yhtiöittäminen tulevat vaatimaan lisää 
tilaajaresursseja palvelun ja sopimusten seurantaan, valvontaan ja 
kilpailuttamiseen. 

Turvallisuuspalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan viraston 
turvallisuuspalvelujen hankkiminen jatkossakin kilpailutuksella on 
välttämätöntä. Näin turvataan viraston tarpeisiin nähden 
tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat turvallisuuspalvelut. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
palvelun tuottajan on referenssein osoitettava tuntevansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon turvallisuuden erityistarpeet. Lautakunta ei kannata 
turvallisuuspalvelujen hankintaa suoraan Palmialta.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on pyytänyt lausuntoa sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptin 
kokonaisselvityksen lähtökohdista, ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen 
laajuudesta sekä hallintokuntien omana toimintana tuottamien 
tukipalvelujen keskittämisestä 27.6.2014 mennessä. Ruokahuollon 
osalta lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin 
kysymyksiin: 

1. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys asiakas-
segmenteittäin 
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2. Ruokahuoltopalvelujen haluttu tuotantotapa (hajautettu/keskitetty 
malli) tulevaisuudessa 

3. Ruokahuoltopalveluiden joustavuudelle asettavat vaatimukset 
(raaka-aineet, valmistus, jakelu) 

4. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttaminen:  

- mahdollisen kilpailuttamisen laajuus (%) 

- aikataulu 

- toteutustapa 

- kilpailutettavien kohteiden valintaperiaatteet

Lausunto on pyydetty myös opetuslautakunnalta ja 
varhaiskasvatuslautakunnalta.

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on 
annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osake-
yhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. 
Kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelman 2013 - 2016 
hyväksymisestä 24.4.2013, § 122. Strategiaohjelmaa koskevassa 
täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginhallitus päätti 20.5.2013, § 
605 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia-
liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset Palmian toiminta- ja 
hallintomallin järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten 
edellyttämällä tavalla niin, että muutokset on mahdollista tehdä 
31.12.2014 mennessä. 

Selvitystyöryhmän ehdotusten mukaan Palmian toiminta saatetaan 
kilpailuneutraliteettisäännösten mukaiseen tilaan järjestämällä Palmian 
toiminnot siten, että ruokahuolto- ja puhelin-/hyvinvointipalvelutoiminnot 
jäävät liikelaitokseen, kun taas kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelutoiminnot siirretään perustettavalle tukipalveluyhtiölle. 
Henkilöstöruokailutoiminta yhtiöitettäisiin siltä osin kuin se on 
toiminnallisesti tarkoituksenmukaista.

Ruokahuolto- ja puhelin-/hyvinvointipalvelutoimintojen osalta 
kaupungilla on strateginen intressi varmistaa palvelujen luotettavuus ja 
toimivuus. Kilpailuneutraliteettisääntelyn mukainen tilanne 
saavutettaisiin lopettamalla toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla eli 
luopumalla kyseisiin toimintoihin liittyvästä ulkoisesta myynnistä.

Kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen osalta kaupungilla ei ole 
vastaavaa strategista intressiä, vaan kaupungin intressi on 
taloudellinen eli palvelujen kustannustehokas toteutus. Myöskään 
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henkilöstö-ruokailuun ei nähdä liittyvän strategista intressiä, joten 
toiminta esitetään yhtiöitettäväksi pois lukien ne toimipisteet, joissa 
henkilöstöruokailu on järjestetty osana hallintokuntien 
asiakasruokailutoimintaa (koulu-, sairaala- yms. ruokailu).

Henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen 
yhtiöittäminen mahdollistaisi sen, että kyseisten toimintojen osalta olisi 
tulevaisuudessa mahdollisuus toimia kilpailluilla markkinoilla. Samalla 
se tarkoittaisi sitä, että kaupungin tulisi avata siirtymäkauden jälkeen 
vaiheittain kyseiset palveluhankintansa kilpailulle.

Mahdolliset keskittämiset tulisi toteuttaa siinä vaiheessa, kun kyseisiä 
toimintoja vielä harjoitetaan liikelaitosmuodossa tai inhouse-yhtiönä. 
Mahdollinen päätös tukipalvelujen keskittämisestä tehdään Palmian 
toiminta- ja hallintomallien järjestämistä koskevan päätöksenteon 
yhteydessä. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Palmia-liikelaitoksen jk 05.06.2014 § 32

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Lausunto

Palmia-liikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon:

Palmia-liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja kaupunginhallituksen konsernijaoston 
asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon: 

Kuntien liikelaitosten toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, 
kuntalain muutoksen tultua voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan 
laajuutta ja hallintomallia on selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian 
edustajista muodostettu selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen 
mukaan, kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
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henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen.

Palmian johtokunta katsoo, että Palmian hallintomalleja selvittäneen 
selvitystyöryhmän raportti ei anna perusteita luopua hyvin toimivasta 
liikelaitosmallista. Palmian tuottamat palvelut ovat tärkeä osa 
kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja 
terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On tärkeää, että mm. koulujen, 
päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat ateria-, kiinteistöhuolto- ja 
siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen toimitusvarmuus on 
korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena tuottanut toimialansa 
palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti. 

Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta.

Palmian johtokunta toteaa kantanaan kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle, että Palmian on perusteltua jatkaa toimintaansa 
nykyisen laajuisena liikelaitoksena. Johtokuntaa esittää, että 
kaupunginkansliaa kehotetaan valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutos, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrässä.  

Käsittely

05.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Karita Toijonen: PUHEENJOHTAJAN ESITYS JOHTOKUNNAN 
LAUSUNNOKSI PALMIAN HALLINTOMALLISTA

Palmia – liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja Kaupunginhallituksen konsernijaoston 
asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon: 

Kuntien liikelaitosten toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, 
kuntalain muutoksen tultua voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan 
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laajuutta ja hallintomallia on selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian 
edustajista muodostettu selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen 
mukaan, kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen.

Palmian johtokunta katsoo, että Palmian hallintomalleja selvittäneen 
selvitystyöryhmän raportti ei anna perusteita luopua hyvin toimivasta 
liikelaitosmallista. Palmian tuottamat palvelut ovat tärkeä osa 
kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja 
terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On tärkeää, että mm. koulujen, 
päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat ateria-, kiinteistöhuolto- ja 
siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen toimitusvarmuus on 
korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena tuottanut toimialansa 
palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti. 

Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta.

Palmian johtokunta toteaa kantanaan kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle, että Palmian on perusteltua jatkaa toimintaansa 
nykyisen laajuisena liikelaitoksena. Johtokuntaa esittää, että 
kaupunginkansliaa kehotetaan valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutos, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrässä.  

Kannattajat: Anu Suoranta

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: PUHEENJOHTAJAN ESITYS JOHTOKUNNAN 
LAUSUNNOKSI PALMIAN HALLINTOMALLISTA

Palmia – liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja Kaupunginhallituksen konsernijaoston 
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asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon:  Kuntien liikelaitosten toimintaa 
kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, kuntalain muutoksen tultua 
voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan laajuutta ja hallintomallia on 
selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian edustajista muodostettu 
selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen mukaan, 
kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen. Palmian johtokunta katsoo, että 
Palmian hallintomalleja selvittäneen selvitystyöryhmän raportti ei anna 
perusteita luopua hyvin toimivasta liikelaitosmallista. Palmian tuottamat 
palvelut ovat tärkeä osa kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, 
varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On 
tärkeää, että mm. koulujen, päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat 
ateria-, kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen 
toimitusvarmuus on korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena 
tuottanut toimialansa palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti.  
Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta. Palmian johtokunta toteaa 
kantanaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että Palmian on 
perusteltua jatkaa toimintaansa nykyisen laajuisena liikelaitoksena. 
Johtokuntaa esittää, että kaupunginkansliaa kehotetaan 
valmistelemaan vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian 
johtosääntöön muutos, jossa määritellään Palmian tuottavan 
toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja 
yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla kuntalain 
mukaisesti vain vähäisessä määrässä.    

Jaa-äänet: 2
Jukka Mattila, Nina Sillantaka

Ei-äänet: 6
Cecilia Ehrnrooth, Annikki Finnig, Janne Länsipuro, Anu Suoranta, 
Karita Toijonen, Samuli Vapaasalo

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Pauliina Posti

Antti Värtelä: Esittelijä ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, että hallintomalliasiaa ja 
johtokunnan nyt käsiteltyä esitystä on käsitelty Palmia-liikelaitoksen 
henkilöstötoimikunnan 4.6.2014 pidetyssä kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)palmia.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 255

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.06.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Pöydällepanoehdotus:
Rene Hursti: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.05.2014 § 96

HEL 2014-001702 T 00 01 00
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Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi 
selvitystyöryhmän raportin. 

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä 
Palmia-liikelaitoksen kanssa jatkamaan selvitystyöryhmän raportin 
johtopäätösten pohjalta valmistelua Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja 
hallintomallien järjestämiseksi alla mainitulla tavalla, ja niin, että 
tarvittavat muutokset on mahdollista toteuttaa 31.12.2014 mennessä:

 valmistellaan ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen 
jatkamista liikelaitosmuodossa sekä 

 valmistellaan 31.8.2014 mennessä ehdotus Palmia-liikelaitoksen 
henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen 
yhtiöittämiseksi sekä yhtiöittämiseen liittyväksi siirtymäajaksi. 

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkansliaa 
yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen ja keskeisten asiakasvirastojen 
kanssa valmistelemaan kaupungin ruokahuoltokonseptia koskevan 
kokonaisselvityksen toteutusta. 

Lisäksi konsernijaosto päätti pyytää lausuntoa 27.6.2014 mennessä

 Palmia-liikelaitoksen johtokunnalta päätösehdotuksesta ja 
selvitystyöryhmän raportin keskeisistä johtopäätöksistä sekä

 opetuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä 
varhaiskasvatuslautakunnalta kaupungin 
ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdista, 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuudesta sekä 
hallintokuntien omana toimintana tuottamien tukipalvelujen 
keskittämisestä.

Käsittely

26.05.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Esitys kh:n konsernijaoston päätökseksi:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä selvitystyöryhmän 
raportin tiedoksi.

Konsernijaosto toteaa, että Palmian on perusteltua jatkaa toimintaansa 
kaupungin liikelaitoksena ja samalla kehottaa kaupunginkansliaa 
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valmistelemaan vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian 
johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään Palmian tuottavan 
toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja 
yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla kuntalain 
mukaisesti vain vähäisessä määrin.

Perustelut:

PALMIA SÄILYTETTÄVÄ KAUPUNGIN LIIKELAITOKSENA

Palmia on tuottanut ruokahuolto-, kiinteistöhuolto., turva- , 
hyvinvointipalveluja ja hoivapalveluja laadukkaasti ja taloudellisesti 
pääosin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville asiakkaille. Palmian 
tuottamat palvelut ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin tuottamia 
opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja 
joukkoliikennepalveluita. Palmian keskittyessä tuottamaan palveluita 
Helsingin kaupunkikonsernin yksiköille voi Palmia jatkaa toimintaansa 
kaupungin hallinnassa ja ohjauksessa olevana kaupungin 
liikelaitoksena.

Kuntalain kuntien liiketoimintaa koskevan muutoksen jälkeen 
kaupungin liikelaitos voi markkinoille osallistuen harjoittaa vain 
vähäisessä määrin ja satunnaisesti liiketoimintaa. Kuntalain muutoksen 
huomioiden on Palmian johtosääntöä perusteltua tarkistaa niin, että 
johtosäännön toimiala kohtaa täydennetään toteamalla: ”Palmia tuottaa 
toimialansa mukaisia palveluja Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville 
virastoille, laitoksille ja yhteisöille.”

Palmian toiminnan laajuutta, liiketoiminnan strategiaa ja organisaatioita 
on perusteltua arvioida vuoden 2016 aikana, jolloin todennäköisesti 
tulee voimaan vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen 
esittämä ja eduskunnan päättämä uudistettu hankintalaki. Uudessa 
hankintalaissa päätetään miten Suomessa sovelletaan Euroopan 
Unionin talvella 2014 hyväksyttyä uutta hankintadirektiiviä. Uusi 
hankintadirektiivi mm. mahdollistaa perusteeksi tarjouskilpailuissa 
hinnan ohella sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat ja julkisen vallan 
yksiköille nykykäytäntöä väljemmän osallistumisen markkinoille jos näin 
halutaan kansallisessa lainsäädännössä tehdä mahdolliseksi.

Kannattaja: Jorma Bergholm

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
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EI-ehdotus: Esitys kh:n konsernijaoston päätökseksi: 
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä selvitystyöryhmän 
raportin tiedoksi. Konsernijaosto toteaa, että Palmian on perusteltua 
jatkaa toimintaansa kaupungin liikelaitoksena ja samalla kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrin. 
Perustelut: PALMIA SÄILYTETTÄVÄ KAUPUNGIN LIIKELAITOKSENA 
Palmia on tuottanut ruokahuolto-, kiinteistöhuolto., turva- , 
hyvinvointipalveluja ja hoivapalveluja laadukkaasti ja taloudellisesti 
pääosin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville asiakkaille. Palmian 
tuottamat palvelut ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin tuottamia 
opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja 
joukkoliikennepalveluita. Palmian keskittyessä tuottamaan palveluita 
Helsingin kaupunkikonsernin yksiköille voi Palmia jatkaa toimintaansa 
kaupungin hallinnassa ja ohjauksessa olevana kaupungin 
liikelaitoksena. Kuntalain kuntien liiketoimintaa koskevan muutoksen 
jälkeen kaupungin liikelaitos voi markkinoille osallistuen harjoittaa vain 
vähäisessä määrin ja satunnaisesti liiketoimintaa. Kuntalain muutoksen 
huomioiden on Palmian johtosääntöä perusteltua tarkistaa niin, että 
johtosäännön toimiala kohtaa täydennetään toteamalla: ”Palmia tuottaa 
toimialansa mukaisia palveluja Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville 
virastoille, laitoksille ja yhteisöille.” Palmian toiminnan laajuutta, 
liiketoiminnan strategiaa ja organisaatioita on perusteltua arvioida 
vuoden 2016 aikana, jolloin todennäköisesti tulee voimaan vuoden 
2015 eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen esittämä ja eduskunnan 
päättämä uudistettu hankintalaki. Uudessa hankintalaissa päätetään 
miten Suomessa sovelletaan Euroopan Unionin talvella 2014 
hyväksyttyä uutta hankintadirektiiviä. Uusi hankintadirektiivi mm. 
mahdollistaa perusteeksi tarjouskilpailuissa hinnan ohella sosiaaliset ja 
ympäristönäkökohdat ja julkisen vallan yksiköille nykykäytäntöä 
väljemmän osallistumisen markkinoille jos näin halutaan kansallisessa 
lainsäädännössä tehdä mahdolliseksi. 

Jaa-äänet: 5
Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, 
Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 4
Jorma Bergholm, Dan Koivulaakso, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Äänin 5 - 4 konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

19.05.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 265
Palvelutalojen ruokapalveluhankinta

HEL 2014-002626 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tarjouskilpailun tuloksena valita 
seuraavat palveluntuottajat palvelutalokohtaisesti palvelutalojen 
ruokapalvelujen tuottajaksi neljän vuoden sopimuskaudelle, joka on 
suunniteltu alkavaksi 1.12.2014. Lisäksi hankintaan sisältyy enintään 
kahden vuoden optiokausi.

- Hopeatien palvelutalo: Fazer Food Service Oy
- Kannelmäen palvelutalo: Sodexo Oy
- Madetojan palvelutalo Fazer Food Service Oy

Lisäksi lautakunta päättää oikeuttaa talous ja tukipalvelut -osaston 
osastopäällikön allekirjoittamaan ja tarvittaessa purkamaan tai 
irtisanomaan hankintasopimukset sekä päättämään hankinnan 
jatkamisesta optiokaudella. 

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo on koko 
sopimuskaudelta, optiovuodet mukaan lukien, noin 6,6 miljoonaa euroa 
(alv 0 %).

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Mauri Rosenberg, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

mauri.rosenberg(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hintavertailu
2 Tarjouspyyntö
3 Palvelukuvaus
4 Sopimusluonnos

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Talous- ja tukipalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut -osastoon 
kuuluvien kolmen palvelutalon (Hopeatien, Kannelmäen ja Madetojan 
palvelutalo) ruokapalvelut. Ruokapalveluihin kuuluu ruokapalvelujen 
suunnittelu, tuottaminen, toimittaminen ja kehittäminen tarjouspyynnön 
ja sen liitteiden mukaisesti. Ruokapalvelut kattavat sekä 
asukasruokailu- että henkilöstöruokailupalvelut. 
Asukasruokailupalvelujen tavoitteena on turvata hyvä ravitsemustila ja 
ravitsemushoidon onnistuminen osana asukkaan kokonaishoitoa. 

Tarjous oli mahdollista jättää kaikkien kolmen palvelutalon 
kokonaisuutena ja/tai jokaisesta
palvelutalosta erikseen. 

Kilpailutuksen toteutus

Hankinta toteutettiin EU-kynnysarvon ylittävänä avoimena menettelynä, 
julkaisemalla ennakkoilmoitus 18.1.2014 ja hankintailmoitus 24.4.2014 
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julkisten hankintojen nettiportaalissa (www.hankintailmoitukset.fi) sekä 
Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.

Kilpailutuksen toteutti Helsingin kaupungin hankintakeskus ja se 
perustuu 24.4.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön H044-14, Dnro HEL 
2014-002626, joka laadittiin hankintakeskuksen ja sosiaali- ja 
terveysviraston yhteistyönä.

Sopimuskausi on neljä vuotta, joka on suunniteltu alkavaksi 1.12.2014. 
Lisäksi hankintaan sisältyy enintään kahden vuoden optiokausi. 
Optiokauden käyttöönotosta päättää tilaaja 12 kuukautta ennen 
perussopimuskauden päättymistä.

Tarjoukset

Tarjousten jättämisen määräaika oli 19.5.2014 klo 12.00 ja ne tuli jättää 
Tarjouspalvelu.fi –portaaliin. Tarjouksen jättivät määräaikaan 
mennessä seuraavat tarjoajat: Fazer Food Service Oy ja Sodexo Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnön kohdassa 8 on lueteltu tarjoajan soveltuvuudelle 
asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja vaatimusten 
toteutumisen todentamiseksi vaaditut selvitykset. 

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut 
kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi

Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailuperuste ja tarjousten arviointi

Tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten vertailuun 
otettiin niiden tarjoajien tarjoukset, jotka täyttivät tarjoajan 
soveltuvuudelle asetetut vähimmäis- ja kelpoisuusvaatimukset ja joiden 
tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hintavertailu suoritettiin palvelutalokohtaisesti tarjouspyynnön kohdan 
11 mukaisin painotuksin:

 - ravintopäivän hinta 80 %
 - erityisruokavalion hinta 10 %
 - henkilöstöaterian hinta 5 %
- välitystuotteiden hintojen keskiarvo 5 %

Fazer Foods Service Oy tarjosi edullisimman vertailuhinnan Hopeatien 
palvelutalon ruokapalvelulle ja Madetojan palvelutalon ruokapalvelulle. 
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Sodexo Oy tarjosi edullisimman vertailuhinnan Kannelmäen 
palvelutalon ruokapalvelulle.

Tarjousten hintavertailu on liitteenä 1.    

Sopimuksen syntyminen, allekirjoittaminen ja päättäminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan 
vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 
Hankintasopimus allekirjoitetaan valittujen palveluntuottajien kanssa 
aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun palveluntuottajat ovat saaneet 
tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja 
varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää 
riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa Talous ja tukipalvelut -osaston 
osastopäällikkö. Esittelijä pitää perusteltuna, että optiokauden 
käyttämisestä voi päättää osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on 
tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva 
päätösvalta on Talous ja tukipalvelut -osaston osastopäälliköllä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Mauri Rosenberg, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

mauri.rosenberg(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hintavertailu
2 Tarjouspyyntö
3 Palvelukuvaus
4 Sopimusluonnos

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Esitysteksti
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Talous- ja tukipalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.04.2014 § 164

HEL 2014-002626 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä palvelutalojen 
ruokapalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja oikeuttaa sosiaali- 
ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä 
vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 45 (104)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/7
17.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 266
Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta

HEL 2014-002411 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä suun terveydenhuollon 
ostopalveluja koskevat esittelijän perustelut -kohdassa ja liitteissä 
todetut hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa suun 
terveydenhuollon johtajahammaslääkärin tekemään 
tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Palautusehdotus:

Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että poistetaan 
kilpailutuskriteereistä viikoittainen kokonaistuntimäärä ja käytetään 
päätöksenteon perusteena yksistään hintaa. 

Kannattajat: Miina Kajos

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Palautetaan asia valmisteluun siten, että poistetaan 
kilpailutuskriteereistä viikoittainen kokonaistuntimäärä ja käytetään 
päätöksenteon perusteena yksistään hintaa. 

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, 
Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 2
Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 1
Jouko Malinen
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Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi
Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 42247

seija.hiekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
5 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
6 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
7 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Suun terveydenhuollossa on muun kuin oman toiminnan osuus ollut 
viime vuosina 15 - 18 %. Alla on kuvattu muuhun kuin omaan 
toimintaan käytetyt euromäärät vuonna 2013.

Sopimuksiin perustuvaa ostopalvelutoimintaa on suun 
terveydenhuollossa ollut koko 2000-luvun. Vuosina 2001 ja 2002 
kilpailutettiin kaksi yhden vuoden ostopalveluhankintaa. Vuosille 2003 - 
2005 kilpailutettiin kolmivuotinen hankinta ja vuosille 2006-2009 kolmen 
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vuoden hankinta yhdellä optiovuodella. Vuosille 2010 - 2015 
kilpailutettiin kolmen vuoden hankinta kahdella optiovuodella. 
Terveyslautakunta päätti tästä ostopalveluhankinnasta 8.9.2009 
(§251). Sopimus kattaa keskimäärin 440 viikkotuntia. Voimassa oleva 
sopimus päättyy 14.2.2015. Palveluun on oltu tyytyväisiä.

Potilaat ohjataan ostopalveluhammaslääkärien vastaanotolle sosiaali- 
ja terveysviraston suun terveydenhuollon keskitetyn ajanvarauksen 
kautta. Potilas maksaa samat asiakasmaksut kuin mitä hän olisi 
maksanut vastaavasta hoidosta sosiaali- ja terveysviraston 
hammashoitolassa. Vuonna 2013 ostopalveluhammaslääkärit tuottivat 
32 815 käyntiä. Suun terveydenhuolto maksoi niistä n. 4,1 miljoonaa 
euroa.

Sopimuksen tekevät ostopalveluhammaslääkärit käyttävät suojatun 
internetyhteyden kautta samaa potilastietojärjestelmää (Effica) kuin 
sosiaali- ja terveysviraston omat hammaslääkärit. Tämä mahdollistaa 
sen, että potilaiden tiedot ovat ajantasaisia riippumatta siitä, käyvätkö 
he hoidossa kaupungin hoitoloissa tai yksityisillä 
ostopalveluvastaanotoilla. Toimintamalli on todettu hyväksi ja se 
poikkeaa palvelusetelitoiminnasta, jossa yksityishammaslääkäri tekee 
potilasasiakirjamerkinnät omaan potilastietojärjestelmäänsä, ja tieto 
potilaalle annetusta hoidosta tulee sosiaali- ja terveysvirastoon 
paperilla. Suun terveydenhuollon työntekijät syöttävät nämä tiedot 
Efficaan käsin.

Sopimuksiin perustuvaa ostopalvelutoimintaa tarvitaan jatkossakin, 
jotta suun terveydenhuolto pystyy vastaamaan edelleen kasvavaan 
kysyntään. Ostopalvelutoiminta on vuosien kuluessa hioutunut 
toimivaksi tavaksi järjestää palveluja. Toiminnan kustannukset voidaan 
ennakoida ja niitä voidaan seurata tarkemmin kuin esim. 
palvelusetelitoiminnassa, mikä helpottaa kuukausittaista 
budjettiseurantaa. Rajallinen palvelutuottajien määrä ja yhteisen 
potilastietojärjestelmän ajantasainen käyttö edistävät toiminnan 
ohjausta ja tilaajan ja tuottajan välistä kumppanuutta. Toisaalta 
palvelusetelitoiminta, jossa on yli 150 eri yksityishammaslääkäriä, 
mahdollistaa sen, että kaikkien mukaan ilmoittautuneiden ja listalle 
hyväksyttyjen yksityishammaslääkärien vapaa hoitokapasiteetti 
voidaan hyödyntää ilman sitovia sopimuksia. Oma toiminta, 
ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminta muodostavat kokonaisuuden, 
jonka perusteella voidaan vertailla eri tuotantotapojen kustannuksia ja 
hoidon laatua helsinkiläisten potilaiden suun terveydenhuollossa.

Tarjouskilpailu
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Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinnasta Helsingin 
kaupungille järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään 
julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti avoimella menettelyllä.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä suun 
terveydenhuollon ja kaupungin hankintakeskuksen kanssa. 
Hankintakeskuksen hankintalakimies on tarkastanut asiakirjat.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja liitteenä olevassa palvelukuvauksessa on 
kuvattu hankittavan palvelun sisältö ja laatu sekä määritelty tarjoajille ja 
palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoista on esityslistan liitteenä (liitteet 1-7). 
Hankinta-asetuksen(614/2007) 6§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa 
julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen 
internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten 
tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi syksyn 2014 aikana.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Tavanomaisten taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi 
tarjoajien edellytetään täyttävän tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt 
ammatillisen pätevyyden vaatimukset.

Tarjousten vertailu ja palveluntuottajien valinta

Tarjousvertailuun otetaan ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja 
tarjouksille asetetut vaatimukset. Palvelun hankinnan valintaperusteena 
on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka ratkaistaan tarjoajien saamien 
vertailupisteiden perusteella. Pisteytyksessä painotetaan hintaa 70 % 
ja laatua 30 %. Laatupisteitä saa tarjottujen viikkotuntien määrästä. 
Riittävä laatutaso on määritelty jo ehdottomissa vaatimuksissa, joten 
laadun painoarvo katsotaan riittäväksi.

Sopimuskausi ja muut ehdot

Palvelu kilpailutetaan kolmen (3) vuoden sopimuskaudelle, joka on 
suunniteltu alkavaksi 15.2.2015. Sopimukseen sisällytetään 
mahdollisuus kahden (2) vuoden optioon.

Suun terveydenhuolto varaa oikeuden neuvotella määrään liittyvistä 
muutoksista tähän sopimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu 
merkittävä vaatimus muuttaa suun terveydenhuollon 
toimintaympäristöä. Lisäksi suun terveydenhuolto varaa oikeuden 
irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden 
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sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin tuomien mahdollisten 
muutosten vuoksi välttämätöntä.

Suun terveydenhuolto ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin, 
vaan vuosittain ostettava tuntimäärä sovitaan erikseen tilaajan tarpeen 
mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettyä talousarviosta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi
Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 42247

seija.hiekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
5 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
6 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)
7 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Tiedoksi, Muutoksenhakukielto valmistelu

Suunte
Hank
Hanki
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§ 267
Vammaispalvelulain mukaiset vammaisten työ- ja päivätoiminnan 
suorahankinnat ajalle 1.5.2014 - 30.4.2018

HEL 2014-007486 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintalain 67 § 
mukaisesti yksilöllisinä päätöksinä ennen 1.5.2014 alkaneet 
vammaisten työ- ja päivätoimintaan kuuluvat asiakkaiden sijoitukset 
edelleen jatkuviksi, enintään 30.4.2018 saakka, joka on palvelujen 
kilpailutukseen perustuva sopimuskausi ja johon mennessä palvelujen 
hankinnoista päätetään uudelleen.

Käsittely

Esteelliset: Sami Heistaro

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta on yksilöity liitteessä 1.

Hankintalain 67 § sallii suorahankinnan tekemisen seuraavasti:

”Suorahankintaa voidaan käyttää yksittäistapauksissa sosiaali- ja 
terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnassa, jos tarjouskilpailun 
järjestäminen, neuvottelumenettelyn käyttö tai palvelun tarjoajan 
vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksen 
mukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen 
turvaamiseksi.”

Vammaisten työ- ja päivätoiminta ostetaan ensisijaisesti kilpailutetuilta 
sopimuskumppaneilta. Nyt suorahankintana päätettävät ostot 
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perustuvat asiakkaiden voimassa oleviin sijoituspäätöksiin ja 
hankintalain 67 §: n antamaan mahdollisuuteen jatkaa asiakkaan 
olemista entisessä työ- ja päivätoimintapaikassa, koska palvelun 
tarjoajan vaihtaminen olisi asiakkaalle kohtuutonta. 

Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta kilpailutettiin vuoden 
2013 aikana ja neljän vuoden pituinen sopimuskausi voitiin ottaa 
valitusprosessin jälkeen käyttöön 1.5.2014 alkaen. Sopimuksia tehtiin 
14 palveluntuottajan kanssa, mutta sopimusten ulkopuolelle jäi 22 
sellaista palveluntuottajaa, joihin oli ennen kilpailutuksen tuloksen 
ratkeamista sijoitettu yhteensä 86 asiakasta. Nyt hyväksyttävänä 
olevista palveluntuottajista 10 on kuntaa tai kuntayhtymää ja 12 
yksityistä palveluntuottajaa, jotka eivät osallistuneet kilpailutukseen, tai 
eivät tulleet muutoin valituksi sopimustuottajaksi. 

Palvelun kustannus on laskettu neljän vuoden ajanjaksolle nykyisillä 
hinnoilla, joten kustannus on laskennallinen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Tiedoksi, muutoksenhakuoikeus hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto
Talous- ja tukipalvelut -osasto
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§ 268
A-klinikkasäätiön Helsingin terveysneuvontapiste Vinkin 
ostopalvelusopimuksen irtisanominen

HEL 2014-007325 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja 
päihdepalvelut -osaston osastopäällikön neuvottelemaan A-
klinikkasäätiön kanssa ja päättämään Helsingin terveysneuvontapiste 
Vinkin sopimuksen irtisanomisesta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Miina Kajos: "Samalla lautakunta edellyttää, että
- selvitetään kilpailutuksen ohella vaihtoehtoa siirtää Vinkin toiminta 
kaupungin omaksi toiminnaksi
- mikäli päädytään esittämään kilpailutusta, selvitetään, millä tavoin 
voidaan turvata toiminnan laadun säilyminen vähintään nykyisellä 
tasolla."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Samalla lautakunta edellyttää, että
- selvitetään kilpailutuksen ohella vaihtoehtoa siirtää Vinkin toiminta 
kaupungin omaksi toiminnaksi
- mikäli päädytään esittämään kilpailutusta, selvitetään, millä tavoin 
voidaan turvata toiminnan laadun säilyminen vähintään nykyisellä 
tasolla.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Rene Hursti, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas 
Tuure

Ei-äänet: 3
Miina Kajos, Laura Nordström, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 1
Markku Vuorinen

Poissa: 1
Jouko Malinen

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Terveys- ja päihdepalvelut Esitysteksti
Liite 1

Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on ostanut A-klinikkasäätiön Helsingin 
terveysneuvontapiste Vinkiltä suonensisäisesti huumeita käyttävien 
terveys- ja sosiaalineuvonta- ja ohjauspalveluja vuodesta 1998. 
Palvelun hankkimisesta on voimassa terveyskeskuksen vuonna 2007 
solmima sopimus. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä 
viimeistään elokuun loppuun mennessä irtisanota päättymään 
seuraavan kalenterivuoden alusta. Yhteisesti sopien sopimus voidaan 
irtisanoa päättymään muulloinkin.

Palvelut toteutetaan matalan kynnyksen periaatteella niin, että 
asioiminen anonyymisti on mahdollista. Palveluja ovat mm. terveys- ja 
sosiaalineuvonta, käytettyjen injektiovälineiden vaihto, tartuntatautien 
riskikartoitus ja ehkäisy sekä päiväkeskustoiminta. Palvelua käyttää 
noin 2900 eri asiakasta ja käyntejä toteutuu noin 22 000 vuodessa. 
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Sosiaali- ja terveysvirasto julkaisi 15.4.2014 julkisten hankintojen 
Internet-sivuilla (www.hankintailmoitukset.fi) markkinakartoituksen. 
Kartoituksessa tiedusteltiin toimiiko Helsingissä tai sen lähialueilla 
palveluntuottajia, jotka pystyvät järjestämään helsinkiläisille 
suonensisäisesti huumeita käyttäville kohdennettuja terveys- ja 
sosiaalineuvontapalveluja, jotta mahdollinen kilpailutus voidaan 
järjestää. Kaksi palveluntuottajaa ilmoitti, että heillä on valmius tuottaa 
palvelut ko. asiakasryhmälle.

Markkinakartoituksen perusteella palvelun kilpailutuksen valmistelu on 
aloitettu. Ehdotus kilpailutuksen periaatteiksi ja ehdoiksi tullaan 
esittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2014 aikana.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Terveys- ja päihdepalvelut Esitysteksti
Liite 1

Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
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§ 269
Helsingin Diakonissalaitoksen sopimuksen ”Erityispalvelut HIV-
infektion saaneille huumeidenkäyttäjille” irtisanominen

HEL 2014-007306 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja 
päihdepalvelut -osaston osastopäällikön neuvottelemaan Helsingin 
Diakonissalaitoksen kanssa ja päättämään HIV-infektion saaneiden 
huumeiden käyttäjien erityispalvelujen sopimuksen irtisanomisesta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Miina Kajos: "Samalla lautakunta edellyttää, että
- selvitetään kilpailutuksen ohella vaihtoehtoa siirtää toiminta 
kaupungin omaksi toiminnaksi
- mikäli päädytään esittämään kilpailutusta, selvitetään, millä tavoin 
voidaan turvata toiminnan laadun säilyminen vähintään nykyisellä 
tasolla."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Samalla lautakunta edellyttää, että
- selvitetään kilpailutuksen ohella vaihtoehtoa siirtää toiminta 
kaupungin omaksi toiminnaksi
- mikäli päädytään esittämään kilpailutusta, selvitetään, millä tavoin 
voidaan turvata toiminnan laadun säilyminen vähintään nykyisellä 
tasolla.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku 
Vuorinen

Ei-äänet: 4
Rene Hursti, Miina Kajos, Laura Nordström, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Terveys- ja päihdepalvelut Esitysteksti
Liite 1

Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveyskeskus on vuonna 2000 solminut toistaiseksi voimassa olevan 
sopimuksen Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa erityispalvelujen 
tuottamisesta HIV-infektion saaneille huumeidenkäyttäjille. Sopimus 
perustuu 17.10.2000 terveyslautakunnan tekemään päätökseen. 
Sopimus on irtisanottavissa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti 
kahden vuoden irtisanomisajalla.

Erityispalvelut ovat HIV-infektion saaneille huumeidenkäyttäjille 
keskitetysti tarjottavia matalan kynnyksen periaatteella toteutettavia 
palveluja. Palveluja ovat mm. päiväkeskus- ja lääkehoitopalvelut, 
terveysneuvonta, lyhytaikainen majoituspalvelu ja kotihoitopalvelu 
pidempiaikaisen asumisen tukemiseksi. Palvelua käyttää tällä hetkellä 
aktiivisesti noin 100–110 eri asiakasta kuukaudessa kokonaismäärän 
ollessa noin 170 asiakasta.  
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Sosiaali- ja terveysvirasto julkaisi 10.3.2014 julkisten hankintojen 
Internet-sivuilla (www.hankintailmoitukset.fi) markkinakartoituksen. 
Kartoituksessa tiedusteltiin toimiiko Helsingin alueella palveluntuottajia, 
jotka pystyvät järjestämään helsinkiläisille HIV-infektion saaneille 
huumeidenkäyttäjille kohdennettuja haittoja vähentävää palvelua, jotta 
mahdollinen kilpailutus voidaan järjestää. Kolme palveluntuottajaa 
ilmoitti, että heillä on valmius tuottaa palvelut ko. asiakasryhmälle.

Markkinakartoituksen perusteella palvelun kilpailutuksen valmistelu on 
aloitettu. Ehdotus kilpailutuksen periaatteiksi ja ehdoiksi tullaan 
esittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2014 aikana.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Terveys- ja päihdepalvelut Esitysteksti
Liite 1

Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 270
 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon ym. sosiaali- ja terveysviraston 
toimintaohjetta koskevasta aloitteesta

HEL 2013-011229 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Veronika Honkasalon 
ym. sosiaali- ja terveysviraston toimintaohjetta koskevasta aloitteesta 
seuraavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto antoi 13.6.2013 henkilökunnalle osoitetun 
tiedotteen ulkomaalaisten oleskelulupien tai muun laillisen oleskelun 
edellytysten nähtäväksi pyytämisestä. Tiedotteen tavoitteena oli turvata 
kaupungille kuuluvat ELY-keskuksen maksamat pakolaisia ja 
paluumuuttajia koskevat valtion korvaukset kotoutumisesta annetun 
lain (1386/2010) mukaisina. 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8.2013 valtuutettu Veronika 
Honkasalo ym. jättivät aloitteen, jossa he esittivät, että sosiaali- ja 
terveysvirasto peruu edellä mainitun ulkomaalaisia asiakkaita koskevan 
ohjeistuksen. Vähemmistövaltuutettu pyysi sosiaali- ja terveysvirastolta 
10.9.2013 selvitystä toimintaohjeesta ja mm. siitä miksi oleskelulupaa 
kysytään asiakkaalta itseltään ja miksi Kela-kortin esittäminen ei ole 
riittävä hoito-oikeuden todistamiseksi ulkomaalaisten kohdalla. 
Sosiaali- ja terveysvirasto antoi vastauksen vähemmistövaltuutetun 
tietopyyntöön 4.10.2013. Tämän seurauksena vähemmistövaltuutettu 
antoi lausunnon 20.12.2013 viraston toimintaohjeesta. 
Vähemmistövaltuutettu suositteli lausunnossaan tiedotteen 
uudistamista. Lisäksi vähemmistövaltuutettu pyysi kaupunkia 
ilmoittamaan tehdyistä asiaan liittyvistä toimenpiteistä 31.3.2014 
mennessä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle 26.11.2013 (§ 411). Lausunnossa todettiin, että 
sosiaali- ja terveysvirastolla tulee olla oikeus ja mahdollisuus periä sille 
laillisesti kuuluvat korvaukset. Asian käsittelyn jälkeen 
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 26.2.2014 palauttaa 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi sosiaali- ja 
terveysviraston toimintaohjetta (13.6.2013) koskevan aloitteen mm. 
siksi, että vähemmistövaltuutetun antamat suositukset 20.12.2013 
voitaisiin huomioida.
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Sosiaali- ja terveysvirasto luonnosteli uuden tiedotteen ja vastasi 
vähemmistövaltuutetun antamaan lausuntoon 27.2.2014. 
Vastauksessa virasto mm. pyysi vähemmistövaltuutetun kannanottoa 
tiedotteen sisältöön. Vähemmistövaltuutettu antoi asiasta uuden 
lausunnon 28.5.2014. 

Voimassa oleva versio pysyväisohjeesta P11 (Ulkomailta tulevien 
oikeus hoitoon, maksut ja korvaukset), joka sisältää myös ohjeet ns. 
paperittomien henkilöiden terveydenhuollosta, julkaistiin sosiaali- ja 
terveysviraston pysyväisohjekokoelmassa intranetissä 20.2.2014. 

Vähemmistövaltuutettu painottaa 28.5.2014 antamassa 
lausunnossaan, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
tulee saada kaikki ne korvaukset, jotka se lain mukaan tai erilaisten 
sopimusten perusteella on oikeutettu saamaan. Vähemmistövaltuutettu 
toteaa, että Helsingin kaupungilta on jäänyt saamatta kotoutumisen 
edistämisestä annetun lain mukaisia valtion korvauksia, koska 
joidenkin sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneiden asiakkaiden 
oleskeluluvat eivät ole olleet voimassa heidän hakeutuessa palveluihin 
tai hoitoon. Vähemmistövaltuutettu suosittelee, että henkilökunnalle 
pitää kertoa selvemmin, miten sen tulee toimia, jotta kaupunki saisi sille 
kuuluvat korvaukset mahdollisimman hyvin. 

Edellä mainitusta huolimatta vähemmistövaltuutettu katsoo, että 
toimintaohjeen otsikointi ohjaa henkilökuntaa kiinnittämään huomiota 
tarpeettomasti asiakkaan ulkomaalaisuuteen. Vähemmistövaltuutettu 
tulkitsee, että kotoutumisen edistämisestä annettu laki ja rajat 
ylittävästä terveydenhuollosta annettu laki (1201/2013) voivat koskea 
myös ulkomailla tai Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. Muun 
muassa tästä syystä vähemmistövaltuutettu suosittelee, että tiedotetta 
tulisi vielä työstää. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että viraston 13.6.2013 laatima 
toimintaohje ei liity rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettuun lakiin, 
joka tuli voimaan vasta 1.1.2014. Laki kotoutumisen edistämisestä 
koskee käytännössä vain ulkomaiden kansalaisia – pakolaisia ja 
paluumuuttajia. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 53 § voi 
poikkeuksellisesti tulla sovellettavaksi Suomen kansalaiseen, jos tämä 
on ihmiskaupan uhri.

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva

Suomen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluminen perustuu 
pääsääntöisesti asumiseen. Suomessa vakinaisesti asuvana pidetään 
henkilöä, jolla on Suomessa vakinainen asunto ja koti, ja joka oleskelee 
jatkuvasti ja pääasiallisesti Suomessa. Tällöin henkilöllä on tavallisesti 
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kotikunta Suomessa. Asumisen lisäksi Suomen sosiaaliturvaan voi 
kuulua myös työskentelyn perusteella. 

Ulkomaiden kansalaiset voivat tiettyjen edellytysten täytyttyä kuulua 
Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Nämä edellytykset riippuvat mm. 
henkilön kansalaisuudesta (esim. EU-asetus 883/2004, ns. kolmansien 
maiden kansalaiset), perhesiteistä, oleskelun luonteesta, 
työskentelystä, kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista tai muusta 
kansainvälisestä sopimuksesta. Jos Suomeen muutto on tilapäistä, 
kuten opiskelijoilla, henkilöillä ei yleensä katsota olevan oikeutta 
sosiaaliturvaetuuksiin. 

Riippumatta Suomessa oleskelun pysyvyydestä, laadusta ja kestosta, 
ulkomaiden kansalaisilla on oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon. 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:n mukaan kiireellinen 
sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, 
mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava 
potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla 
tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden 
vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen  edellyttämää välitöntä 
arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai 
vamman vaikeutumista.

Ulkomaiden kansalaisilla on oikeus myös muihin kiireettömiin julkisen 
terveydenhuollon palveluihin, mikäli heillä on Suomessa kotikunta. Jos 
henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa tai sairaanhoito-oikeutta muulla 
perusteella, häneltä peritään asiakasmaksuna aiheutuneiden 
hoitokustannusten suuruinen maksu. 

Edellä mainituista tekijöistä – Suomen asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvajärjestelmän luonteesta, kansainvälisistä sopimuksista ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) mukaisten 
maksujen määräytymisperusteista – sekä potilasturvallisuuden 
varmistamisesta johtuu, että kaikilta asiakkailta on henkilöllisyyden 
lisäksi selvitettävä heidän kotikuntansa sekä tarvittaessa muiden kuin 
Suomen kansalaisten kansalaisuus ja oleskelun tarkoitus. Tästä syystä 
asiakas on tunnistettava hänen hakeutuessaan hoitoon.

Kotoutumisen edistämisestä annettu laki

Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnalle lähettämä tiedote 
(13.6.2013) liittyy kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 
toimeenpanoon ja ELY-keskuksen maksamien valtion korvausten 
laskuttamiseen. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 §:ssä on 
määritelty lain soveltamisala. Lain henkilöpiiriin kuuluvat pakolaiset ja 
paluumuuttajat. Lain soveltamisen edellytyksenä on, että lain piiriin 
kuuluvilla henkilöryhmillä on voimassa oleva oleskelulupa. Lain 
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toimeenpano edellyttää siten tietoa ulkomaiden kansalaisten 
oleskeluluvasta ja sen voimassaolosta. 

Edistääkseen maahanmuuttajien kotoutumista valtio on ottanut 
vastatakseen mm. pakolaisten kotouttamisesta aiheutuneet 
kustannukset (1386/2010; HE 185/2010). Lain korvauskäytännöistä on 
annettu myös tarkempi työ- ja elinkeinoministeriön kuntaohje. 
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain säädöksistä ja ministeriön 
kuntaohjeesta ilmenee, että korvauksia voi hakea vain niistä 
pakolaisista ja paluumuuttajista, joilla on voimassa oleva 
ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu oleskelulupa. Lain perusteella 
Uudenmaan ELY-keskus edellyttää, että valtion korvausta hoidon 
kustannuksista haetaan vain henkilöistä, joilla oleskelulupa on 
voimassa. Koska valtion korvauksia haetaan etupäässä julkisista 
kuntien järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, 
kunnilla on siten oltava tieto kaikista niistä tekijöistä, kuten 
oleskeluluvasta, jotka vaikuttavat lain toimeenpanoon. Vuodelle 2012 
kohdentuvat toteutuneet valtion korvaukset Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimelle olivat noin 16,6 milj. euroa.

Ns. paperittomat henkilöt ja valtion korvaukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailla on kansalaisuuteen 
katsomatta yhtäläinen oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon (1326/2010) 
ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin (710/1982). Lisäksi Helsingin 
kaupunginhallitus on 9.12.2013 (1332 §) erikseen vahvistanut, että ns. 
paperittomien henkilöiden terveydenhuolto järjestetään niin, että 
kiireellisen hoidon lisäksi raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille tarjotaan 
myös laajat terveydenhuollon palvelut samaan hintaan kuin 
helsinkiläisille. Näiden oikeuksien toteuttaminen edellyttää asiakkaan 
henkilötietojen selvittämistä.

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013) tuli voimaan 
1.1.2014. Lain myötä valtion korvauksen henkilöpiiri on laajentunut 
huomattavasti. Julkinen terveydenhuolto voi vuoden 2014 alusta saada 
lain henkilöpiiriin lukeutuvien asiakkaiden terveydenhuoltolain 50 §:n 
nojalla annetun kiireellisen hoidon kustannukset Kelasta. Korvausta voi 
saada henkilöistä, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa tai joilla on 
kotikunta Suomessa mutta joiden sairaus- ja äitiyskustannuksista 
vastaa toinen EU-valtio. Laki paransi mm. niiden ulkomaiden 
kansalaisten asemaa, joilla ei ole esittää kotimaansa virallista hoito-
oikeustodistusta. 

Korvauksen edellytyksenä on, ettei kiireellisen hoidon kustannuksia ole 
saatu perittyä henkilöltä itseltään, toiselta valtiolta tai muulta taholta 
kuten vakuutuksesta. Valtion korvaus maksetaan kunnalle vain jos 
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julkinen terveydenhuolto on todistettavasti yrittänyt periä hoidosta 
aiheutuneet kustannukset niistä vastuussa olevalta taholta. 

Kansaneläkelaitoksen kannanoton (30.1.2014) mukaan, ja 
poikkeuksena Suomen muihin kuntiin verrattuna, Helsingin kaupunki ei 
voi saada edellä mainittuja ns. paperittomille henkilöille annettuja 
kiireellisen hoidon kustannuksia Kelasta rajat ylittävästä 
terveydenhuollosta annetun lain nojalla. Kelan mukaan kaupunki on 
omalla päätöksellään 9.12.2013 (§ 1332) luopunut ns. paperittomille 
henkilöille annettavan kiireellisen hoidon todellisten kustannusten 
perimisestä. Tämä johtuu siitä, että Helsingin kaupunki on päättänyt 
tarjota paperittomille kiireelliset terveydenhuollon palvelut samaan 
hintaan kuin helsinkiläisille. Siten rajat ylittävästä terveydenhuollosta 
annetun lain valtion korvauksia koskevat edellytykset eivät täyty 
Helsingin kaupungin osalta.

Muutos ulkomaiden kansalaisten oleskelua koskeviin tietoihin 
väestötietojärjestelmässä

Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen 
varmennepalvelusta annettua lakia (661/2009) muutettiin 1.3.2014 
lukien. Jatkossa ulkomaiden kansalaisten henkilötietojen tallentaminen 
väestötietojärjestelmään helpottuu. Maahanmuuttovirasto ja poliisi 
voivat uuden toimivaltansa nojalla jatkossa lisätä 
väestötietojärjestelmään ulkomaiden kansalaisen oleskelulupaa 
koskevat tiedot.  Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti (128/2010; 
137/2014) ulkomaiden kansalaisesta väestötietojärjestelmään voidaan 
tallentaa mm. myönnetty oleskelulupa, sen laji ja voimassaoloaika sekä 
oleskeluluvan myöntämisen pääperuste. Lisäksi 
väestötietojärjestelmään voidaan tallentaa muita tarpeellisia tietoja. 
Säädösmuutokset helpottavat jatkossa myös kuntien tehtävien hoitoa. 
Esimerkiksi edellä mainitun kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
toimeenpano tehostuu ja helpottuu.

Johtopäätökset

Sosiaali- ja terveysvirasto on uudistanut ohjeistustaan rajat ylittävästä 
terveydenhuollosta annetun lain ja kaupunginhallituksen päätöksen 
(9.12.2013 § 1332) mukaisesti sekä korjaa henkilökunnalle annettavaa 
toimintaohjetta vähemmistövaltuutetun lausunnon perusteella.     

Kuten vähemmistövaltuutettu on 20.12.2013 todennut, sosiaali- ja 
terveysvirastolla on oikeus saada tietoja väestötietojärjestelmästä ja 
maahanmuuttovirastolta tehtäviensä suorittamiseksi. Edellä mainittu 
väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen 
varmennepalvelusta annetun lain muuttaminen vastaa paremmin 
sosiaali- ja terveysviraston tietotarpeeseen. Ennen kuin tekniset 
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muutostyöt ovat valmiita, sosiaali- ja terveysviraston on välttämätöntä 
selvittää oleskelulupaan liittyvät tiedot muuta kautta. Sosiaali- ja 
terveysvirasto ei voi suoriutua lakisääteisistä tehtävistään puutteellisten 
tietojen varassa. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, 
että sosiaali- ja terveysvirastolla tulee olla kaikki – myös Helsingin 
kaupungin ja valtion välisten kustannusvastuiden selvittämiseksi – 
tarvittava tieto."

Käsittely

Erityissuunnittelija Timo Hakala ja hallintoylilääkäri Jukka Pellinen olivat 
tätä asiaa varten kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
kokouksen aluksi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
Leena Hytti, laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 43218

leena.a.hytti(a)hel.fi

Liitteet

1 Vähemmistövaltuutetun lausunto 28.5.2014

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Veronika Honkasalo ja 33 muuta valtuutettua ovat tehneet seuraavan 
valtuustoaloitteen:

"Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus koskien oleskeluluvan nähtäväksi pyytämistä 
peruttava.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto lähetti 13.6.2013 
henkilökunnalle tiedotteen "Ulkomaalaisten oleskeluluvan tai muun 
laillisen oleskelun edellytysten nähtäväksi pyytäminen" (HEL 2013-
008538 T 00 01 00). Tiedotteessa ohjeistetaan henkilökuntaa 
pyytämään ulkomaalaisella asiakkaalla olevaa oleskelulupaa 
nähtäväksi. Asian tultua julkisuuteen, monet oikeusoppineet (esim. 
professori Martin Scheinin ja professori Elina Pohjanniemi, HS 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 64 (104)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/11
17.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

20.8.2013) kritisoivat ohjeistusta ongelmallisena yhdenvertaisuuden, 
syrjintäkiellon ja tietoturvan näkökulmista. 

Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnan tehtävänä ei ole vartioida, 
ovatko ulkomaalaiset asiakkaat Suomessa laillisesti. Nykyinen 
käytäntö, jossa ainoastaan asiakkaiden henkilöllisyys tarkistetaan 
esimerkiksi Kela-kortin avulla, tulee olla riittävä toimenpide 
varmistumaan siitä, että kunnan on mahdollista saada korvausta 
ulkomaalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Ulkomaan 
kansalaisilla tulee olla mahdollisuus viraston palveluihin ilman sitä 
vaaraa, että viranomaiset raportoivat heistä eteenpäin. Muussa 
tapauksessa virasto vaikuttaa toimillaan siihen, että helsinkiläisten 
sosiaalisten oikeuksien toteutumista rajoitetaan. Tämä koskee eritoten 
haavoittuvia ryhmiä, kuten ihmiskaupan uhreja ja kansainvälistä suojaa 
hakevia. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että sosiaali- ja terveysvirasto peruu 
ulkomaalaisia asiakkaita koskevan ohjeistuksen ja sen sijaan vaikuttaa 
toimillaan siihen, että kaikkien asiakasryhmien yhdenvertaisuus 
toteutuu viraston palveluissa."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
Leena Hytti, laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 43218

leena.a.hytti(a)hel.fi

Liitteet

1 Vähemmistövaltuutetun lausunto 28.5.2014

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.02.2014 § 68

HEL 2013-011229 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely
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26.02.2014 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Veronika Honkasalo valtuutettu Thomas Wallgrenin 
kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että

 arvioidaan, millaisia muutoksia nykyiseen käytäntöön on aihetta 
tehdä, jotta vähemmistövaltuutetun 8.1.2014 antamat 
suositukset tulevat otetuiksi huomioon

 esitetään valtuustolle selvitys em. muutosten toteuttamisesta.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Veronika Honkasalon palautusehdotus 
hyväksytty.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että
- arvioidaan, millaisia muutoksia nykyiseen käytäntöön on aihetta 
tehdä, jotta vähemmistövaltuutetun 8.1.2014 antamat suositukset 
tulevat otetuiksi huomioon
- esitetään valtuustolle selvitys em. muutosten toteuttamisesta.

Jaa-äänet: 39
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Mari 
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Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi 
Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Ville 
Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka 
Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Maija Anttila, Päivi Lipponen

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 161

HEL 2013-011229 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

10.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteluun 
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siten, että vastauksessa otetaan huomioon vähemmistövaltuutetun 
selvityspyynnön vastaukset.

Jäsen Puhakan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 411

HEL 2013-011229 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Veronika 
Honkasalon valtuustoaloitteeseen esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
seuraavan lausunnon:

"Ulkomaalaisen asiakkaan pyrkiessä hoitoon tulee potilaan 
lääketieteellisen hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden lisäksi selvittää 
henkilön kansalaisuus ja se onko hänellä kotikunta Suomessa. Jos 
potilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, tulee selvittää, sovelletaanko 
hänen tilanteessaan EU/ETA- lainsäädäntöä tai kansainvälistä 
sopimusta. Mikäli em. edellytykset täyttyvät, valtio maksaa korvausta 
palvelujen tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista julkisen 
terveydenhuollon ylläpitäjälle. Valtion korvausta haetaan Kelalta. 
Potilaalta itseltään peritään vain samat asiakasmaksut, kuin 
kotikuntalaiselta vastaavassa tilanteessa.

Mikäli henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä EU-lainsäädäntö tai 
kansainvälinen sopimus koske häntä, potilaalta itseltään peritään 
palvelun tuottamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Potilaan 
oikeus hoitoetuuksiin Suomessa ilmenee tapauksesta riippuen 
passista, virallisesta henkilötodistuksesta, eurooppalaisesta 
sairaanhoitokortista tai sen korvaavasta todistuksesta tai henkilön 
passiin/oleskelulupaan merkitystä statuksesta. Ulkomaalaisen 
asiakkaan oleskeluluvasta ilmenee, liittyykö maassa oleskelu 
pakolaisen statukseen. Kolmansista maista tulevien henkilöiden 
kohdalla tulee myös selvittää, onko viisumin myöntämisen yhteydessä 
edellytetty sairaanhoitokulut kattavan vakuutuksen ottaminen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on ohjeistanut työntekijät 
pyytämään nähtäväksi maassaolon edellytykset todentavia asiakirjoja 
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sen vuoksi, että Helsingin kaupunki saa pakolaisista kotouttamisesta 
annetun lain mukaisia ja turvapaikan hakijoista kansainvälistä suojelua 
hakevan vastaanotosta annetun lain mukaisia korvauksia valtiolta, 
mikäli maassaolon edellytykset täyttyvät. Mikäli henkilö ei oleskele 
maassa laillisesti, ei myöskään oikeutta korvausten hakuun ole. 
Helsingiltä on evätty 300 000 euron korvaukset vuosien 2012-2013 
aikana. Kysymys liittyy siis puhtaasti lakisääteisten korvausten 
saamiseen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto katsoo, että sillä tulee olla oikeus 
periä sille laillisesti kuuluvat korvaukset, minkä vuoksi se on ohjeistanut 
henkilökuntansa pyytämään nähtäväksi oleskelun sallivat asiakirjat ja 
tarvittaessa kehottamaan asiakasta tai hänen edustajaansa hoitamaan 
lupa-asiat kuntoon ulkomaalaislain edellyttämällä tavalla. Ohjeistuksen 
tavoitteena on rahallisten korvausten saaminen. Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimi ei ole ulkomaalaisten maassaolon laillisuutta
valvova organisaatio.

Kela-kortin esittäminen ei ole riittävää, koska Kela-kortin omaaminen ei 
osoita sitä, että henkilön maassaolon lailliset edellytykset täyttyisivät. 
Henkilöllä voi olla Kela-kortti, eikä kuitenkaan voimassa olevaa 
oleskelulupaa.

Helsingin kaupunki saa vuosittain korvauksia ulkomaalaisista noin 14 
milj. euroa. Korvauksia saadaan kotoutumisen edistämistä koskevan 
lain mukaisesti (1386/2010) pakolaisista ja paluumuuttajista ja 
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain mukaisesti 
turvapaikanhakijoista.

Kotikuntalain mukainen pysyvä kotipaikka (kotikunta) on ratkaiseva 
hoitoon oikeutta ja maksuja määriteltäessä. Avun saaminen ei liity 
oleskeluluvan esittämiseen. Oleskeluluvan esittämispyyntö liittyy 
lakisääteisten korvausten saamiseen. Hoitoon pääsystä säädetään 
terveydenhuoltolaissa, jonka mukaan mm. välitön hoito (kiireellinen 
hoito) tulee antaa kaikille sitä tarvitseville asuinpaikasta riippumatta.

Vähemmistövaltuutetun toimisto on pyytänyt sosiaali- ja 
terveysvirastolta selvitystä ulkomaalaisten oleskeluluvan 
tarkistamisesta ja on parhaillaan valmistelemassa asiasta lausuntoa. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kun 
vähemmistövaltuutetun toimisto on antanut lausuntonsa, viraston 
käytäntöjä arvioidaan lausuntoa vasten ja tarvittaessa muutetaan 
saatujen suositusten mukaisesta."

Käsittely

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään lausunnon loppuun:
"Vähimmistövaltuutetun toimisto on pyytänyt sosiaali- ja 
terveysvirastolta selvitystä ulkomaalaisten oleskeluluvan 
tarkistamisesta ja on parhaillaan valmistelemassa asiasta lausuntoa. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kun 
vähemmistövaltuutetun toimisto on antanut lausuntonsa, viraston 
käytäntöjä arvioidaan lausuntoa vasten ja tarvittaessa muutetaan 
saatujen suositusten mukaisesta."

Kannattajat: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon loppuun:
"Vähimmistövaltuutetun toimisto on pyytänyt sosiaali- ja 
terveysvirastolta selvitystä ulkomaalaisten oleskeluluvan 
tarkistamisesta ja on parhaillaan valmistelemassa asiasta lausuntoa. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kun 
vähemmistövaltuutetun toimisto on antanut lausuntonsa, viraston 
käytäntöjä arvioidaan lausuntoa vasten ja tarvittaessa muutetaan 
saatujen suositusten mukaisesta."

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Tuomas Nurmela, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 7
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riittinen, 
Mikael Sjövall, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 7-6 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä jäsen Anna 
Vuorjoen vastaehdotuksen.

12.11.2013 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
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jussi.lind(a)hel.fi
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§ 271
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Niirasen Ruusulankadun asumisyksikköä 
koskevasta toivomusponnesta 

HEL 2014-003040 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sininauhasäätiön Ruusulankadun asumisyksikkö kuuluu Helsingin 
kaupungin pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelmaan. Jokaiselle 
asukkaalle järjestetään yksiköstä oma vuokra-asunto ja tuki. Lisäksi 
asukkaalla on mahdollisuus saada muut sosiaali- ja terveyspalvelut 
normaaliusperiaatteen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhoidon 
toimipisteistä.

Psykiatria- ja päihdepalvelunsa asukkaat saavat Etelän psykiatria- ja 
päihdekeskuksesta, josta käydään kartoittamassa asumisyksikön 
asukkaiden hoitotarpeita. Asukkaita ohjautuu psykiatriseen 
erikoissairaanhoitoon terveysasemalla kirjoitettujen lähetteiden 
perusteella. Päihdetyön peruspalveluja antaa terveysasemalle sijoitettu 
keskuksen päihdetyöntekijä. Läheisen sijainnin perusteella asiakkaat 
ohjautuvat enemmän Lännen päihdepoliklinikan toimintoihin 
Mechelininkadulla. Asukkaiden käytettävissä on myös moniammatillista 
jalkautuvaa työtä.

Sininauhasäätiö tekee hyvää ympäristötyötä Ruusulankadulla. Raha-
automaattiyhdistyksen rahoittama ympäristötyön projekti jatkuu 3/2015 
asti. Ympäristötyön tarkoitus on ehkäistä ja vähentää yksikön 
aiheuttamia haittoja ja lieventää asumisyksikön asukkaisiin kohdistuvia 
ennakkoluuloja. Päätavoitteena on integroida Ruusulankadun 
asumisyksikkö Töölön kaupunginosaan, ehkäistä etukäteen mahdollisia 
ongelmia, puuttua alueella ilmeneviin häiriöihin sekä edesauttaa alueen 
turvallisuuden kehitystä.

Ruusulankadun yksikössä toimii Hyvä naapuri-verkosto, joka 
kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Verkostoon kuuluu lähialueen toimijoita, 
yrittäjiä, lähialueen asukkaita ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi 
yksikössä kokoontuu kerran kuukaudessa Lähinaapuri-verkosto. Tähän 
verkostoon kuuluu yksikön lähitaloyhtiöiden asukkaita.  Verkosto 
kokoontuu usein, jotta kaikilla on realistinen kuva yksikön tilanteesta. 
Molemmissa verkostoissa käsitellään syntyneitä ongelmia ja etsitään 
niihin ratkaisuja. 
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Asunnottomien asumispalvelut kilpailutetaan eikä kilpailua voi täten 
vääristää tukemalla yhtä yksikköä. Sininauhasäätiön on mahdollista 
hakea Raha-automaattiyhdistykseltä uutta avustusta. Perusteena 
jatkorahoitukselle voivat olla asuinalueen erityispiirteet, jotka 
edellyttävät muihin yksiköihin verrattuna erilaista ympäristötyötä sekä 
se, että kilpailutuksessa vaadittava ympäristötyö ei riitä Ruusulankadun 
ympäristössä." 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitetta Ruusulankadun 
muuttamisesta kokonaan päihteettömäksi valtuusto hyväksyi Matti 
Niirasen toivomusponnen: ”Valtuusto edellyttää, että selvitetään, 
voidaanko Ruusulankatu 10 asumisyksikön ja sen ympäristön 
turvallisuutta parantaa esimerkiksi tukemalla enemmän 
Sininauhasäätiön aloittamaa Hyvä naapuri – toimintaa ja siten, että 
asumisyksikön asukkaiden tarvitsemia hoidollisia palveluita, kuten 
päihde- ja mielenterveyspalveluita, tehostetaan tarpeen mukaan. ”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 272
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Tomi 
Sevanderin ym. aloitteesta kaupungin omistamien ajoneuvojen 
käyttöasteen parantamiseksi

HEL 2014-004981 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Tomi Sevanderin ym. 
ajoneuvojen käyttöasteen parantamista koskevasta valtuustoaloitteesta 
seuraavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto omistaa 90 ajoneuvoa, joista henkilöautoja 
on 47, inva-varusteisia autoja 17, traktoreita 8 ja muita ajoneuvoja 18. 
Lisäksi virasto vuokraa Helsingin kaupungin rakennuspalvelun 
(STARA) logistiikkaosastolta kotihoidon käyttöön 167 autoa.

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on vuoden 2014 aikana 
keskittää omistamiensa ajoneuvojen hallinta Helsingin kaupungin 
rakennuspalvelun (STARA) logistiikkaosastolle, joka tulee vastaamaan 
viraston ajoneuvojen koordinoinnista, hankinnasta, ylläpidon 
järjestämisestä niiden koko elinkaaren ajan sekä ajoneuvojen 
resursoinnista ja niiden keskitetystä poistomyynnistä, kun viraston 
omistamista ajoneuvoista päätetään luopua. Keskittämisellä 
parannetaan viraston ajoneuvojen kustannustehokkuutta ja 
vapautetaan työaikaa viraston ydintoimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää Helsingin kaupungin omistamien 
ajoneuvojen käyttöasteen parantamista tärkeänä ja toteaa, että 
virastossa on ryhdytty jo aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin 
hankinnan ja hallinnoinnin keskittämiseksi yhdelle taholle.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sevander Tomi valtuustoaloite

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tomi Sevander ym. ovat tehneet aloitteen kaupungin 
omistamien ajoneuvojen käyttöasteen parantamiseksi. 

Aloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi lausunnot 
teknisen palvelun lautakunnalta, rakennuslautakunnalta ja 
liikuntalautakunnalta kaupunginhallitukselle 30.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sevander Tomi valtuustoaloite
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 273
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2015 - 2017 

HEL 2014-007314 T 05 03 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2015-
2017 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn 
menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 140 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 60 
% asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen 
piirissä. Taloussuunnitelmassa esiintyvät luvut ovat ohjeellisia. 
Suunnitelma pohjautuu vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaan, jota 
on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla 
muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hinnoittelu muuttuu vuoden 2015 alusta siten, että hoidon 
tarvetta määritellään ns. Tukholman mallin avulla, mikä saattaa 
aiheuttaa muutoksia kuntien välillä. Kårkullan ilmoituksen mukaan 
hinnoitteluun tehtävät muutokset ovat kuntayhtymän tasolla kuitenkin 
kustannusneutraaleja. Kuntayhtymän hallituksen 22.5 2014 päätöksen 
mukaan kuntien maksuosuudet mukaan lukien volyymin kasvu saavat 
kasvaa korkeintaan 1,9 % vuoteen 2014 nähden. Lopullisesti budjetista 
päättää kuntayhtymän valtuusto lokakuussa 2014. Liitteessä on tiedot 
Helsingin käyttöpäivistä sekä kustannuksista vuosina 2014 ja 2015. 
Laskelman mukaan Helsingin maksuosuus nousisi 0,63 % vuoteen 
2014 nähden. 

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaupungin 
suunnitelmissa ei ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan 
kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
kuitenkin toteaa, että hoidon tarpeeseen perustuva hinnoittelumalli 
johdosta ei tule syntyä ennalta arvaamattomia hallitsemattomia 
muutoksia maksuosuuksiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää 
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tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri 
palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2015 on 
reaalisesti vähenevä. Helsingin kaupungin vuoden 2015 
talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa palvelujen ostojen 
kustannustason nousu vuodelle 2015 on Kårkullan esittämää korotusta 
pienempi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2015 
talousarvioesityksessä todetaan edelleen, että 
sopeuttamistoimenpiteiden kohteena tulevat olemaan myös 
ulkopuoliset ostopalvelut, joihin sovelletaan keskimäärin vastaavan 
suuruisia sopeuttamistoimenpiteitä kuin omaan toimintaan. Edellä 
todetut tekijät merkitsevät sitä, että talouden liikkumavara tulee 
olemaan vähäinen vuodelle 2015, mikä tulee ottaa huomioon 
sovittaessa palvelujen lopullisista kustannuksista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että lopulliset käyttöpäivien 
määrät ja kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveysviraston ja 
Kårkullan välisissä neuvotteluissa noudattaen sosiaali- ja 
terveysviraston vuodelle 2015 asettamia määrärahalinjauksia."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Kårkulla samkommun-kuntayhtymän 
taloussuunnitelmasta vuosille 2015-2017

Lausuntoehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Kårkulla samkommun 
kuntayhtymän vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmasta 31.7.2014 
mennessä.

Lausuntopyyntö on esityslistan tämän asian liitteenä numero 1.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
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Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Kårkulla samkommun-kuntayhtymän 
taloussuunnitelmasta vuosille 2015-2017



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 78 (104)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/15
17.06.2014 Salassa pidettävä

JulkL 24 § 1 mom 25 k.

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 274
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 275
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 276
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien 
viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä 
käsiteltäväkseen:

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 13/6.6.2014

22 § Wepas-Wetterin palveluasumisyhdistys ry:n avustajapalvelun 
suorahankinta sekä toteuttamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2014

23 § RASPY – Ruoholahden asumispalveluyhdistys ry:n 
avustajapalvelun suorahankinta sekä toteuttamisohjelman 
hyväksyminen vuodelle 2014

Osastopäällikkö 14/13.6.2014

24 § Idän perheneuvolan Itäkeskuksen toimipisteen väliaikainen 
sulkeminen 16. – 19.6.2014

25 § Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston henkilöstötoimikunnan 
asettaminen vuodelle 2014

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 29/12.6.2014

49 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen lyhytaikaiset sulkemiset kesällä 
2014

50 § Jakomäen terveysaseman lyhytaikainen sulkeminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 13/6.6.2014

28 § Laakson sairaalan rakennus 2, osasto K7 hoitajakutsujärjestelmän 
uusiminen

29 § Päätös tutkimuslupaan HEL 2014-006660
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Osastopäällikkö 14/9.6.2014

30 § Laakson sairaalan rakennus 3, osasto 4 hoitajakutsujärjestelmän 
uusiminen

Osastopäällikkö 15/12.6.2014

31 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelun sulkemiset ja toiminnan 
tilapäiset supistamiset kesällä 2014

32 § Viikonloppu- ja pyhäpäivystyksen vuokralääkärityövoiman 
hankinta

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 36/16.6.2014

232 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta puhelimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

233 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan 
ruokatilauksen keskeytyksessä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

234 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

235 § Vahingonkorvausvaatimus peruuttamattomasta 
invataksitilauksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

236 § Korvausvaatimus maksetuista hammashoidon asiakasmaksuista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

237 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista hammasproteeseista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

238 § Vahingonkorvausvaatimus lääkeinjektiosta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

239 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

240 § Vahingonkorvausvaatimus vaatteista, Salassa pidettävä JulkL 24 
§ 1 mom 25 kohta
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241 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista silmälaseista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

242 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeistä, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom 25 kohta

243 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta huivista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

244 § Vaatimus annosjakelupalkkion korvaamisesta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

245 § Vahingonkorvausvaatimus vitamiineista, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom 25 kohta

246 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 12/13.6.2014

28 § Kuljetuspalvelun ajoneuvopäätelaitteiden mBus lisenssien 
hankinta

29 § Sopimus MR-Lääkerekisterin käytöstä elektronisissa 
lääkekaapeissa

30 § Clinisoft-lisälisenssien hankinta Marian PPKL:n muuttaessa 
Malmin uuteen sairaalaan

31 § Koki-kiinteistönpidon ohjelmiston sopimuksen uusiminen

32 § Pegasos ATJ-adapteri -palvelun uusiminen

33 § Effica-asiakastietojärjestelmän käyttöpalveluhankinta

34 § Versiopäivityksen tilaaminen SAP-ohjelmistoon

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi
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§ 277
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia 
virastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 26/13.6.2014

143 § Asioiden esittely sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostojen 
kokouksissa

144 § Koulutusyhteistyösopimus Keskuspuiston ammattiopiston kanssa

145 § Pegasos-potilastietojärjestelmään hankitun päätöksen tuki -
toiminnallisuuden ylläpitosopimus

146 § Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan hankinnan 
keskeyttäminen

147 § Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2014-003471

148 § Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2014-005529

149 § Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2014-006015

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Matti Toivola

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Joni Komulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sirpa Asko-Seljavaara Laura Nordström

Hannu Tuominen Markku Vuorinen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 25.06.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

Pöytäkirjan 260 §, 262-264 §:t, 266 §, 268-273 §:t ja 276-277 §:t.

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Pöytäkirjan 261 §.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

Pöytäkirjan 265 § ja 267 §.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. 

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle 
voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pöytäkirjan 274 §.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 92 (104)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

17.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

5
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Pöytäkirjan 275 §.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika
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Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:   
  

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

260 §, 262-264 §, 266 §, 268-273 § och 276-277 § i protokollet.

2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

261 § i protokollet.

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I UPPHANDLINGSBESLUT

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring i beslutet genom 
att begära upphandlingsrättelse eller genom att anföra besvär hos 
marknadsdomstolen eller genom att göra både och.

 265 § och 267 § i protokollet.

ANVISNINGAR OM BEGÄRAN OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Den tid inom vilken upphandlingsrättelse ska begäras

Parten ska lämna in begäran om upphandlingsrättelse inom 14 dagar 
efter att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller 
avgörande i ett upphandlingsförfarande. 

Ett överklagande hos marknadsdomstolen hindrar inte att 
upphandlingsrättelse begärs.

Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses 
anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag 
det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes 
mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.
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Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren, anses 
anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet sju dagar 
efter att brevet avsändes, om inte anbudssökanden eller 
anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den tid inom vilken 
upphandlingsrättelse ska begäras. Begäran om upphandlingsrättelse 
ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den 
bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, 
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en 
helgfri lördag får begäran om upphandlingsrättelse inlämnas första 
vardagen därefter.

Rättelsemyndighet

Upphandlingsrättelse begärs hos Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsnämnd.

Rättelsemyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:(09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)
 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om upphandlingsrättelse

Begäran om upphandlingsrättelse ska göras skriftligt. I begäran om 
upphandlingsrättelse ska uppges

 det beslut eller andra avgörande av den upphandlande enheten 
som begäran om upphandlingsrättelse gäller

 hurdana ändringar som söks
 på vilka grunder upphandlingsrättelse begärs
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Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Rättelsesökandens namn och kontaktuppgifter ska uppges i begäran 
om upphandlingsrättelse. Om ändringssökandens talan förs av en 
laglig företrädare eller ett ombud eller om begäran om 
upphandlingsrättelse har upprättats av någon annan, ska också hans 
namn och kontaktuppgifter uppges i begäran.

Till begäran om upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som 
ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte 
redan tidigare har tillställts myndigheten. 

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

BESVÄRSANVISNING TILL MARKNADSDOMSTOLEN

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses 
anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag 
det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes 
mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses 
anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet sju dagar 
efter att brevet avsändes, om inte anbudssökanden eller 
anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Anhängiggörande av en upphandlingsrättelse påverkar inte den tidsfrist 
under vilken en part har rätt att överklaga beslutet genom besvär hos 
marknadsdomstolen.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Begäran om 
upphandlingsrättelse ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
tidsfristens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, 
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en 
helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen 
därefter.

Besvärsmyndighet
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Besvär anförs hos marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: markkinaoikeus@oikeus.fi
Postadress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 43314
Besöksadress: Banbyggarvägen 5
Telefonnummer: 029 56 43300

  

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat
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 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 
begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Underrättelse om besvären till den upphandlande enheten

Den som anför besvär eller dennes företrädare ska skriftligt underrätta 
den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. 
Underrättelsen ska lämnas senast då besvären över upphandlingen 
lämnas in till marknadsdomstolen.

Underrättelsen ska lämnas på adressen:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:(09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)
 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Väntetid

Vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena får 
upphandlingskontrakt slutas tidigast 21 dagar efter att anbudssökanden 
eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och 
besvärsanvisningen.

Rättegångsavgift

Marknadsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 244 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

4
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
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Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

274 § i protokollet.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads 
registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under 
registratorskontorets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista 
dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran 
om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
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 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att 

göra detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor

5
BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

275 § i protokollet.

Besvärsrätt

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
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Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

o det beslut som besvärsskriften gäller 
o till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana 

ändringar som söks 
o på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
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I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00


