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Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Hursti, Rene
Leppänen, Joonas
Nordström, Laura
Nurmela, Tuomas
Tuominen, Hannu
Tuure, Tuomas
Vuorinen, Markku
Merikanto, Miikka varajäsen

Muut

Perälä, Erkki kaupunginhallituksen edustaja
Juvonen, Hannu va. virastopäällikkö

poissa: 382§
Hiekkanen, Seija vs. osastopäällikkö
Jolkkonen, Juha osastopäällikkö
Mäki, Tiina osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Takanen, Kati vs. osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Lehtonen, Harri J. lakimies

Pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Maija Anttila 370-382 §

Esittelijät

Hannu Juvonen va. virastopäällikkö
370-381 §

Juha Jolkkonen osastopäällikkö
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§ Asia

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

371 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

372 Sotep/3 Ilmoitusasiat

373 Sotep/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 kevätkauden kokousajat 
ja pöytäkirjan nähtävänäpito

374 Sotep/5 Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden 
hankintapäätöksestä

375 Sotep/6 Vammaistyön johtajan viran täyttäminen

376 Sotep/7 Muiden kuin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saatavien 
suorittamisesta vapauttamista koskeva päätösvalta

377 Sotep/8 Idän päivätoiminnan Aurinkoisen Hymyn määräaikainen sulkeminen

378 Sotep/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitteesta koskien merkittyä 
liikkumisreittiverkostoa

379 Sotep/10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

380 Sotep/11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

381 Sotep/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

382 Sotep/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 370
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Seija Muurisen (varalla Sirpa 
Asko-Seljavaaran) ja Joonas Leppäsen (varalla Miikka Merikannon) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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§ 371
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
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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§ 372
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan lasten 
toimintaterapian hankintaa koskevasta oikaisupäätöksestä (18.2.2014 
§ 40) tehtiin valitus markkinaoikeuteen. Valituksessa valittaja vaati 
Helsingin kaupunkia kumoamaan hankintapäätöksen ja korvaamaan 
valittajan oikeudenkäyntikulut.

Markkinaoikeus katsoi, että Helsingin kaupunki ei ollut menetellyt 
hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien 
oikeusohjeiden vastaisesti ja näin ollen hylkäsi valituksen sekä velvoitti 
valittajan korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut. 
Markkinaoikeuden päätös ei kuitenkaan vielä ole lainvoimainen.

Kvsto 8.10.2014 § 321 Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta 
Helsingin kaupungin lausunnosta

Khs 13.10.2014 § 1033 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Khs 13.10.2014 § 1046 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta 
vuodelta 2013

Esittelijä
va. virastopäällikkö
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Hannu Juvonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi
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§ 373
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 kevätkauden 
kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2014-012369 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella vuonna 
2015 seuraavasti:

tiistaina 13.1.2015 klo 16.15 alkaen 

tiistaina 27.1.2015 klo 16.15 alkaen 

tiistaina 10.2.2015 klo 16.15 alkaen 

tiistaina 24.2.2015 klo 16.15 alkaen 

tiistaina 10.3.2015 klo 16.15 alkaen 

tiistaina 24.3.2015 klo 16.15 alkaen 

tiistaina 14.4.2015 klo 16.15 alkaen 

tiistaina 28.4.2015 klo 16.15 alkaen 

tiistaina 12.5.2015 klo 16.15 alkaen

tiistaina 26.5.2015 klo 16.15 alkaen (lautakunnan kokous, jossa vain 
talousarvioaloitteet ja talousarvioesityksen esittely)

tiistaina 2.6.2015 (lautakunnan kokous, jossa talousarvioesitys on 
hyväksyttävä)

tiistaina 16.6.2015 klo 16.15 alkaen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaiset kokoukset ovat Kallion 
virastotalossa (neuvotteluhuone 1, 3. krs, Toinen linja 4 A, Hki 00530.)

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimielimen 
puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien 
kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen 
syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa 
päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa 
ennen kokousta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 6 (58)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/4
04.11.2014

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

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

 että sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista kulloinkin 
laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena 
arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti 
nähtävänä ja

 että sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajoista ja edellä 
mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä 
kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.   

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu 
päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Toimielinten kokousajoista ja -paikoista on ilmoitettava 
kaupunginkanslian tietopalveluyksikölle yhteiskuulutuksen julkaisemista 
varten. Myös toimielinten kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa.

Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti 
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen 
konsernijaoston kokousten eikä niiden ryhmäkokousten kanssa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslian tietopalveluyksikkö
Talpa
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Asianomaiset
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§ 374
Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden 
hankintapäätöksestä

HEL 2014-005187 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hylätä Fysioeka 
Tmi:n oikaisuvaatimuksen rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen 
hankintaa koskevasta päätöksestä.

Lisäksi lautakunta päätti hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä 
väliaikaisilla sopimuksilla lautakunnan 9.9.2014 305 § tekemässä 
päätöksessä valittujen palveluntuottajien kanssa 
markkinaoikeuskäsittelyn ja markkinaoikeuden päätöksen 
toimeenpanon ajaksi. Mikäli markkinaoikeus hylkää valituksen ja 
lautakunnan asiassa 9.9.2014 305 § tekemä päätös pysyy 
muuttumattomana, sopimukset muuttuvat ilman erillisiä toimenpiteitä 
määräaikaisiksi kahden vuoden pituisiksi tai kolmen – neljän vuoden 
pituisiksi, mikäli optiot otetaan käyttöön.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
-osaston osastopäällikön allekirjoittamaan ja tarvittaessa irtisanomaan 
tai purkamaan sopimukset sekä päättämään option käytöstä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

mauri.rosenberg(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-005187_Valitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintaoikaisupäätökseen
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
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Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1

Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Liite 1

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Lautakunta valitsi 9.9.2014 305 § tekemällään päätöksellä Fysioeka 
Tmi (jäljempänä ”Fysioeka”) rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen 
tuottajaksi kohderyhmään 1 (terapia asiakkaan kotona). Fysioeka 
sijoittui kohderyhmässä  1 (terapia asiakkaan kotona) sijalle 1 
(vertailuhinnalla 48,45 euroa; 100 vertailupistettä).

Fysioeka sijoittui kohderyhmässä 2 (terapia terapeutin tiloissa) sijalle 
40 (vertailuhinnalla 69,45 euroa; 64,795 vertailupistettä), eikä täten 
tullut valituksi kohderyhmään 2. Viimeisen kohderyhmään 2 (terapia 
terapeutin tiloissa) valitun palveluntuottajan vertailuhinta oli 65,00 
euroa (69,231 vertailupistettä).

Tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta, vähimmäislaadun ollessa 
vakioitu. Tarjousten vertailuun otettiin niiden tarjoajien tarjoukset, jotka 
täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle esitetyt vähimmäis- ja 
kelpoisuusvaatimukset ja joiden tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. 
Tarjoukset vertailtiin kohderyhmittäin.

Fysioeka on oikaisuvaatimuksessaan väittänyt oikeustoimilain 32.1 §:n 
mukaiseen ilmaisuerehdykseen vedoten, että se on tarjouksessaan 
antanut kohderyhmien 1 (terapia asiakkaan kotona) ja 2 (terapia 
terapeutin tiloissa) hinnat väärinpäin. Fysioeka oli 
oikaisuvaatimuksensa perusteella tarkoittanut kohderyhmän 1(terapia 
asiakkaan kotona) hinnaksi 69,45 euroa ja kohderyhmän 2 (terapia 
terapeutin tiloissa) hinnaksi 48,45 euroa. Fysioekan 
oikaisuvaatimuksen mukaan hankintayksikön olisi tullut ymmärtää, että 
Fysioeka on erehdyksessä antanut kohderyhmien 1 ja 2 hinnat 
väärinpäin.  Fysioekan oikaisuvaatimuksen mukaan asiakkaan kotona 
annettavan terapian hinnat ovat aina kalliimpia verrattuna terapeutin 
vastaanotolla annettuun terapiaan. Fysioekan mukaan hankintayksikön 
olisi näin ollen tullut tietää tapahtuneesta erehdyksestä.
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Fysioeka vaatii, että Fysioekan kohderyhmien 1 ja 2 hinnat muutetaan 
siten, että Fysioekan kohderyhmän1 (terapia asiakkaan kotona) 
hinnaksi tulisi 69,45 euroa ja kohderyhmän 2 (terapia terapeutin 
tiloissa) hinnaksi tulisi 48,45 euroa. Lisäksi Fysioeka vaatii, että se tulisi 
valituksi kohderyhmään 2 (terapia terapeutin tiloissa), korjattujen 
hintojen seurauksena.

Lisäksi Fysioeka on tehnyt asiasta vastaavansisältöisen valituksen 
markkinaoikeuteen.

Perusteet oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuus ovat 
hankintalain 2 §:n mukaisia julkisissa hankinnoissa noudatettavia 
periaatteita. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä 
avoimuuden varmistamiseksi, tarjousten vertailun tulee tapahtua 
tarjoajien tarjouksissaan antamien tietojen perusteella. Lisäksi 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus 
luottaa tarjoajan tarjouksessaan antamiin tietoihin ja pitää tarjoajan 
tarjousta lopullisena. Tarjoajan hinnoittelun täsmentäminen edellä 
kuvatusti olisi omiaan vaarantamaan tarjoajien tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun. 

Fysioekan oikaisuvaatimuksen mukaan ”…Kotikäynneillä annettavien 
samansisältöisten terapioiden hinnat ovat aina kalliimpia verrattuna 
terapeutin vastaanotolla annettaviin terapioihin. Yleisenä käytäntönä 
onkin, että asiakkaan kotona tehtävästä terapiasta maksetaan 
toimitilasta annettavan terapian hinta lisättynä ns. kotikäyntilisällä, joka 
on tietty prosenttiosuus toimitilassa annetun terapian hinnasta...” 

Todellisuudessa tarjoaja voisi tarjota terapiaa terapeutin tiloissa 
kalliimmalla hinnalla kuin terapiaa asiakkaan kotona muun muassa siitä 
syystä, että terapeutti sisällyttäisi terapeutin tilojen käytöstä aiheutuvia 
kustannuksia hintaan. Tällöin terapeutti saattaisi hyvinkin tarjota 
terapiaa asiakkaan kotona edullisemmalla hinnalla verrattuna terapiaan 
terapeutin tiloissa. Tarjoaja vastaa itse hinnoittelurakenteestaan, jota se 
käyttää tarjotessaan vertailuhintoja.

Edellä kuvatuin perustein oikaisuvaatimuksen mukaiselle 
vertailuhintojen korjaamiselle ja palveluntuottajan valitsemiselle myös 
kohderyhmään 2 (terapia terapeutin tiloissa) ei ole perusteita ja 
oikaisuvaatimus tulee täten hylätä.

Asianosasille on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi 
oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyen.

Hankinnan väliaikainen järjestäminen
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Hankintalain 93 §:n mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan 
muutoksenhaun ajaksi, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi 
lykätä tuomioistuinkäsittelyn ajaksi. Tarve hankinnan välittömälle 
järjestämiselle on esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksiköllä on 
lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen. Rintamaveteraanien 
fysioterapiapalvelu perustuu rintamaveteraanien kuntoutuslakiin.

Hankintalain 93 §:n 2 momentin mukaan hankinnan väliaikainen 
järjestäminen ei saa estää markkinaoikeuden käytössä olevien 
ensisijaisten oikeussuojakeinojen käyttöä. Säännös siis edellyttää, että 
hankintayksikkö rajoittaa väliaikaisjärjestelyn päättymään 
tuomioistuimen antamaan ratkaisuun tai viimeistään silloin, kun 
mahdollinen virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on 
muutoksenhaun johdosta annetun ratkaisun perusteella korjattu.

Jotta Helsingin kaupunki voisi täyttää lakisääteisen velvollisuutensa 
järjestää rintamaveteraanien fysioterapiapalvelu, on 
oikaisuvaatimuksen ja markkinaoikeuteen tehdyn valituksen kohteena 
olevien palvelujen keskeytymätön hankinta välttämätöntä. Syntyneessä 
tilanteessa väliaikaisten sopimusten tekeminen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 9.9.2014 305 § tekemässään päätöksessä 
valittujen palveluntuottajien kanssa on nopein ja varmin tapa taata 
palvelujen keskeytymätön hankinta aikana, jolloin valitus on 
käsittelyssä markkinaoikeudessa.

Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelun hankintaan esitetään 
solmittavaksi väliaikaiset sopimukset, jotka ovat voimassa enintään 
siihen asti, kun markkinaoikeus on käsitellyt valituksen ja 
markkinaoikeuden päätös on laitettu täytäntöön. Lisäksi esitetään, että 
väliaikaiset sopimukset muuttuvat ilman eri toimenpiteitä 
määräaikaisiksi ja päättyvät kahden vuoden kuluttua sopimuskauden 
alkamisesta (tai kolmen - neljän vuoden kuluttua sopimuskauden 
alkamisesta, jos optiot otetaan käyttöön) mikäli markkinaoikeus hylkää 
tehdyn valituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan asiassa 9.9.2014 
305 § tekemä päätös pysyy muuttumattomana.

Väliaikaisten sopimusten allekirjoittaminen

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja 
varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää
riittävänä, että sopimukset allekirjoittaa sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö. Esittelijä pitää riittävänä, että 
optiokauden käyttämisestä voi päättää osastopäällikkö. Mikäli ilmenee 
tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), 
päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, 
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että myös sopimuksen päättämistä koskeva
päätösvalta on sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston 
osastopäälliköllä

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

mauri.rosenberg(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-005187_Valitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintaoikaisupäätökseen
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1

Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1

Hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Liite 1

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.09.2014 § 305

HEL 2014-005187 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tarjouskilpailun tuloksena valita 
seuraavat vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneet tarjoajat 
kohderyhmään 1 (asiakkaan kotona annettava fysioterapia) 
rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen tuottajaksi kahden vuoden 
sopimuskaudelle, joka on suunniteltu alkavaksi 1.1.2015. Lisäksi 
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hankintaan sisältyy enintään kahden vuoden optiokausi, joko yksi (1) 
vuosi kerrallaan tai koko kaksivuotinen kausi kerrallaan.

Tarjoajat on listattu alla kohderyhmän 1 vertailuhinnan mukaisessa 
järjestyksessä, vertailuhinnaltaan edullisin ensimmäisenä.

Fysioeka Tmi (kaksi fysioterapeuttia)
MU Health Group Oy (kaksi fysioterapeuttia)
Fysioterapeutti Marie Ahti
Tmi Susanna Tähtinen 
Hyvän Olon Keskus Kirsi Bergdahl Ky 
Diplomiosteopaatti-fysioterapeutti Vesa-Pekka Rantala D.O
Debora Oy (kahdeksan fysioterapeuttia)
Eco Care Oy
Fysio-Mese Oy (kolme fysioterapeuttia)
Fysioterapia Hannele Immonen
Fysio-Kontu Oy
Itäkeskuksen Fysikaalinen Hotolaitos Hannu Nurminen Ky
JT-Fysioterapia t:mi / Juho Tuominen
Kuntoutus- ja Terapiapalvelu KS Oy
Tmi Sirkku Hannonen
Pukinmäen Fysiopalvelu Oy (viisi fysioterapeuttia)
Y:mi Kiru-Fysio
Teija´s Training & Therapy
Fysiotuuli Oy
Suomen Ortotiikka & Protetiikka
TutorisFysio Oy (kome fysioterapeuttia)
Käpylän Fysikaalinen hoitolaitos / Peter Eklund
Käpylän Fysikaalinen hoitolaitos / Tarja Voutilainen
Fysiotreenari
Malmin Fysioterapia Ky (kaksi fysioterapeuttia)
Personal Fysio
Iskala Helena
Anne Schauman
Lymfaterapia Eeva Halme
Neuro Rehab
Neurokuntoutus (kolme fysioterapeuttia)
Suomen Fysiogeriatria Oy (kahdeksantoista fysioterapeuttia)
TT-fysio Oy (viisi fysioterapeuttia)
KOY Oulunkylän sotavetaraanitalo II / Oulunkylän kuntoutus (kolme 
fysioterapeuttia)
Sirpa Tuominen
Fysiopoint Aanpo Riila
Fysio Annika Rinne



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 14 (58)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/5
04.11.2014

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

Edellä listattujen kohderyhmän 1 tarjoajien fysioterapeuttien 
yhteenlaskettu määrä on 80, joista enemmän kuin viisi tarjoaa palvelua 
myös ruotsin kielellä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tarjouskilpailun tuloksena valita 
seuraavat vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneet tarjoajat 
kohderyhmään 2 (Terapeutin toimitiloissa annettava fysioterapia) 
rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen tuottajaksi kahden vuoden 
sopimuskaudelle, joka on suunniteltu alkavaksi 1.1.2015.  Lisäksi 
hankintaan sisältyy enintään kahden vuoden optiokausi, joko yksi vuosi 
kerrallaan tai koko kaksivuotinen kausi kerrallaan.

Tarjoajat on listattu alla kohderyhmän 2 vertailuhinnan mukaisessa 
järjestyksessä, vertailuhinnaltaan edullisin ensimmäisenä.

Tmi Susanna Tähtinen
MU Health Group Oy (kaksi fysioterapeuttia)
Eco Care Oy
JT-fysioterapia t:mi / Juho Tuominen
Fysio-Kontu Oy
Fysioterapia Hannele Immonen
Diplomiosteopaatti-fysioterapeutti Vesa-Pekka Rantala D.O
Hyvän Olon Keskus Kirsi Bergdahl Ky
Fysiotuuli Oy
Debora Oy (8 fysioterapeuttia)
Kuntoutus- ja Terapiapalvelu KS Oy
Fysio-Mese Oy (kolme fysioterapeuttia)
Iskala Helena
Itäkeskuksen Fysikaalinen Hoitolaitos Hannu Nurminen Oy
Pukinmäen Fysiopalvelu Oy
Käpylän Fysikaalinen hoitolaitos / Peter Eklund
Käpylän Fysikaalinen hoitolaitos / Tarja Voutilainen
Sirpa Tuominen
Fysiopoint Aapo Riila
Kaunialan Sairaala Oy (kuusi fysioterapeuttia)
Neurokuntoutus (kolme fysioterapeuttia)
Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy
Martin Kunto Oy (kahdeksan fysioterapeuttia)
Suomen Fysiogeriatria Oy (kahdeksantoista fysioterapeuttia)
Fysiosporttis Oy (yhdeksän fysioterapeuttia)
TT-Fysio Oy (kolme fysioterapeuttia)
KOY Oulunkylän sotaveteraanitalo II / Oulunkylän kuntoutus (kolme 
fysioterapeuttia)
Lymfaterapia Eeva Halme
TutorisFysio Oy (kolme fysioterapeuttia)
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Edellä listattujen kohderyhmän 2 tarjoajien fysioterapeuttien 
yhteenlaskettu määrä on 88, joista enemmän kuin viisi tarjoaa palvelua 
myös ruotsin kielellä.

Valituista fysioterapeuteista tehdään lista ja rintamaveteraani valitsee 
listalta itse fysioterapeutin.

Lautakunta päätti todeta, että valittujen tarjoajien rintamaveteraanien 
fysioterapiatarjonta (kohderyhmä 1: 80 fysioterapeuttia, kohderyhmä 2: 
88 fysioterapeuttia) täyttää tarjouspyynnössä esitetyn vähintään 70 
fysioterapeutin kohderyhmäkohtaisen tarpeen ja myös ruotsinkielisen 
palvelun tarpeen.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
-osaston osastopäällikön allekirjoittamaan ja tarvittaessa purkamaan tai 
irtisanomaan hankintasopimukset sekä päättämään hankinnan 
jatkamisesta optiokaudella.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo koko sopimuskaudelta 
optiovuodet mukaan lukien on 4 miljoonaa euroa (alv 0 %).

13.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

mauri.rosenberg(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi
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§ 375
Vammaistyön johtajan viran täyttäminen 

HEL 2014-012621 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita valtiotieteen maisteri Mikaela 
Westergårdin Helsingin kaupungin palvelukseen vammaistyön johtajan 
virkaan (työavain 45-1048-14, vakanssinumero 026720) 19.1.2015 
lukien kokonaispalkkausjärjestelmän (HAY) vaativuusluokan 22 
mukaan määräytyvin palkkaeduin. Kokonaispalkka on 6492,43 euroa 
kuukaudessa. Koeaika on kuusi kuukautta ja päättyy 18.7.2015.

Päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja 
terveysvirasto / perhe- ja sosiaalipalvelut –osasto / vammaistyö.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vammaistyön johtajan viran ansiovertailu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Virka on ollut julkisesti haettavana Helsingin kaupungin avoimet 
työpaikat –Internet-sivuilla ja työhallinnon avoimet työpaikat –Internet-
sivuilla ajalla 04.09-24.09.2014 sekä Helsingin Sanomissa ja 
Huvudstadsbladetissa 07.09.2014 ja Metro -lehdessä 10.09.2014. 
Viran kelpoisuusehtona on lain 272/2005 10 § 1 momentin mukainen 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään alan tuntemusta ja riittävää 
johtamistaitoa. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen 
suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja 
kirjallinen taito. 

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuilmoituksessa on mainittu, että vammaistyön johtajan tehtäviin 
kuuluu lainsäädännön ja palvelurakenteen uudistumisesta johtuvien 
muutosten toimeenpano. Talouden johtamisessa keskeistä on 
resurssien oikea kohdentaminen ja tuottavuuden parantaminen. 
Henkilöstön johtamisessa painottuu suuren organisaation 
muutosjohtaminen sekä esimiesten ja henkilöstön sitouttaminen. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä hahmottaa vammaistyö osana 
sosiaali- ja terveyspalveluja sekä osaltaan edistää vammaisten 
henkilöiden mahdollisuutta toimia yhteiskunnan täysivaltaisina 
jäseninä. Tehtävä edellyttää myös vahvaa talousjohtamista ja taitoa 
johtaa toimintaa tavoitteiden suuntaisesti.

Hakuaikana virkaa haki 27 henkilöä, joista 24 täytti viran 
kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin koulutuksen ja 
työkokemuksen perusteella seuraavat 6 hakijaa: Mikaela Westergård,  
**********

Haastattelijoina toimivat va. virastopäällikkö Hannu Juvonen sekä 
henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopäällikkö Tiina Mäki sekä 
sihteerinä työvoimasuunnittelija Harri Laurell. Haastattelujen 
perusteella Psycon Oy:n henkilöarviointiin lähettiin kaksi hakijaa: 
Mikaela Westergård ja **********

Mikaela Westergård on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Tällä 
hetkellä hän toimii vammaispalvelujen palvelupäällikön virassa Vantaan 
kaupungilla. Lisäksi työhistoriasta löytyvät seuraavat työpaikat ja -
tehtävät: Sipoon kunta; sosiaalityön päällikkö (2008-10), Espoon 
kaupunki; sosiaalityöntekijä (2006-08), Alma Media; toimistopäällikkö 
(2000-06). Hän on toiminut myös hotellien johtajana ulkomailla.

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Hän toimii tällä 
hetkellä Helsingin kaupungin Roihuvuoren monipuolisen 
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palvelukeskuksen johtajana. Esimieskokemusta hänellä on ylihoitajan 
ja osastonhoitajan tehtävistä.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden lisensiaatti. Hän toimii tällä 
hetkellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAssa 
erityisasiantuntijana. Hänellä on pitkä esimieskokemus eri 
organisaatioista.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän toimii tällä 
hetkellä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen kehittämispäällikkönä. 
Hänellä on pitkä asiantuntija- ja esimieskokemus eri organisaatioista.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän toimii 
tällä hetkellä Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveysjohtajana. Hänellä on 
esimieskokemusta eri kuntaorganisaatioista.    

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Hän toimii tällä 
hetkellä vammaisten asumispalvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla. 
Hänellä on pitkä kokemus Helsingin kaupungin eri esimies- ja 
asiantuntijatehtävistä. 

Haastattelujen, henkilöarvioinnin ja kokonaisarvion perusteella 
parhaiten virkaan soveltuvaksi todettiin valtiotieteen maisteri Mikaela 
Westergård. Hänellä on tehtävän edellyttämä lain 272/2005 10 § 1 
momentin mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vaadittava kielitaito sekä alan 
tuntemus ja riittävä johtamistaito. Mikaela Westergårdin viimeaikainen 
työkokemus, vammaistyön ja johtamisen osaaminen todettiin 
haettavana olevan tehtävän kannalta sopivimmaksi. Viimeaikaisissa 
työtehtävissään Mikaela Westergård on osoittanut olevansa 
innovatiivinen substanssin hyvin tunteva muutosjohtaja. Hän on 
kehittänyt asiakasprosesseja ja toimintatapoja ja onnistunut tämän 
kehittämisen kautta parantamaan palvelujen tuottavuutta.

Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat kokonaisuudessaan nähtävänä 
kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vammaistyön johtajan viran ansiovertailu
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
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§ 376
Muiden kuin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saatavien 
suorittamisesta vapauttamista koskeva päätösvalta

HEL 2014-012798 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännön 4 §:n 14 kohdan perusteella, että osastopäällikkö päättää 
yksittäistapauksessa vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja 
terveysvirastolle tulevan enintään 5 000 euron suuruisen maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta kukin välittömästi 
johdettavanaan olevan toiminnan yhteydessä syntyneiden maksujen, 
korvausten ja muiden saamisten osalta ja virastopäällikkö, kun maksu, 
korvaus tai muu saatava on syntynyt vähintään kahden osaston 
toiminnassa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vapautus voidaan 
myöntää ainoastaan asianomaisen hakemuksen perusteella 
toimeentuloedellytysten vakavan vaarantumisen tai muun erityisen 
painavan perusteen nojalla.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 14 kohdan mukaan 
lautakunnan tehtävänä on myöntää vapautus virastolle tulevan 
maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä 
perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 14.1.2013 (§ 18) 
muun muassa, että virastopäällikkö ja osastopäällikkö päättää 
yksittäistapauksessa vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja 
terveysvirastolle tulevan enintään 5 000 euron suuruisen 
terveydenhuollon maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta kukin välittömästi johdettavanaan olevan toiminnan 
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yhteydessä syntyneiden maksujen, korvausten ja muiden saamisten 
osalta ja virastopäällikkö silloin, kun maksu, korvaus tai muu saatava 
on syntynyt vähintään kahden osaston toiminnassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 14.5.2013 (§ 121) muun muassa, 
että siltä osin, kuin asiassa ei ole kyse sosiaalihuollon palvelusta 
määrätystä maksusta, osastopäällikkö päättää vapautuksen 
myöntämisestä virastolle tulevan enintään 5 000 euron suuruisen 
sosiaalihuollon saatavan suorittamisesta, kun saatava on syntynyt 
osaston toiminnassa ja virastopäällikkö, kun saatava on syntynyt 
vähintään kahden osaston toiminnassa.

Koska pääsääntönä on pidettävä, että sosiaali- ja terveysvirastolle 
tuleva maksu, korvaus tai muu saatava suoritetaan ja vapauttaminen 
saatavan suorittamisesta on aina poikkeus, on perusteltua, että 
vapauttamisesta päättämistä ei määrätä osastopäällikkötasoa 
alemmaksi. Muiden saatavien, esimerkiksi virheellisesti maksetun 
palkan tai perhehoitajalaissa tarkoitetun hoitopalkkion ja kustannusten 
korvauksen, suorittamisesta vapauttamisessa on tarkoituksenmukaista 
pitää sama euromääräinen yläraja viranhaltijapäätökselle kuin 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon saatavien osalta.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

virastopäällikkö
osastopäälliköt
lakimiehet
henkilöstöasiantuntija
toimistosihteeri
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§ 377
Idän päivätoiminnan Aurinkoisen Hymyn määräaikainen sulkeminen 

HEL 2014-011829 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti 
hyväksyä terveys- ja päihdepalvelut –osaston psykiatria- ja 
päihdepalvelujen toimiston Idän päivätoiminnan Aurinkoisen Hymyn 
sulkemisen remontin johdosta 1.11.2014 alkaen kunnes korjaustyöt 
ovat valmiit.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42661

paivi.e.koskinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunnan 
tehtävänä on, ellei toisin määrätä, vahvistaa sairaansijojen ja muiden 
hoitopaikkojen määrä, päättää niiden tilapäisistä muutoksista, sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista (18 kohta).

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunnan 
tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää toimintayksiköiden 
aukioloajoista sekä vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista (19 kohta).

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 19.3.2013 päättänyt sosiaali- ja 
terveystoimen johtosäännön 4 §:n 18 kohdan nojalla määrätä 
asianomaisen osastopäällikön päättämään toimialan toiminnan 
tilapäisistä supistuksista ja toiminnan lyhytaikaisista sulkemisista 
korjaustöiden ajaksi enintään kolmen kuukauden pituiseksi 
määräajaksi. Terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö on tämän 
nojalla päättänyt Idän päivätoiminnan Aurinkoisen Hymyn sulkemisesta 
remontin vuoksi ajalla 1.9 – 31.10.2014. Remontti jatkuu kuitenkin 
vielä. Asiakkaille on tiedotettu toiminnan sulkemisesta ja heidät on 
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ohjattu tarvittaessa hakeutumaan korvaavien palvelujen piiriin Kontulan 
Symppikseen tai Helsingin Diakonissalaitoksen Stooriin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Määräaikaisella korjausten vuoksi tapahtuvalla toimipisteen 
sulkemisella ei ole merkittäviä kielteisiä terveysvaikutuksia. Korvaavia 
palveluita on tarjolla. 

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42661

paivi.e.koskinen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 03.10.2014 § 79

HEL 2014-011829 T 06 00 00

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen vs. osastopäällikkö päätti, että Psykiatria- 
ja päihdepalvelujen toimipiste Idän Aurinkoinen Hymy on suljettuna 
toimitilan remontoinnin johdosta ajalla 1.10.-31.10.2014.

Lisäksi vs. osastopäällikkö päätti, että asiakkaita tiedotetaan toiminnan 
sulkemisesta riittävän ajoissa, sekä heidät ohjataan hakeutumaan 
korvaavien palvelujen pariin tarvittaessa.

Lisätiedot
Mari Aalto, psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö, puhelin: 310 44650

mari.aalto(a)hel.fi
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§ 378
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitteesta koskien merkittyä 
liikkumisreittiverkostoa

HEL 2014-011021 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. 
merkittyjen liikkumisreittiverkostojen toteuttamista koskevasta 
valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Liikunta ja ulkoilu ovat tärkeitä terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisten 
suhteiden ylläpitämisessä. Helsingin strategiaohjelman yhdeksi 
tavoitteeksi on kirjattu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä 
liikkumisen edistäminen ja liikkumattomuuden vähentäminen. Myös 
sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelmaan sisältyy väestön 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen periaate. Sosiaali- ja 
terveysviraston toiminnassa kannustetaan helsinkiläisiä liikkumaan ja 
hyödyntämään kaupungin ylläpitämää monipuolista palvelutarjontaa. 

Sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen välillä on tehty yhteistyötä 
väestön liikkumisen edistämiseksi mm. Maunulan esteetön 
liikuntapolku-hankkeessa. Samoin lähiliikuntaolosuhteita on kehitetty 
hallintokuntien välisessä yhteistyössä.  Parhaillaan valmistellaan 
sosiaali- ja terveysviraston vetämänä poikkihallinnollista, 
yhteisvastuullista lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelmaa. 
Hallintokunnat tuottavat omat ehdotuksensa ohjelman toimenpiteiksi. 

Aloitteessa ehdotettiin osana liikkumisreittiverkostoa kulttuurin ja 
taiteiden kytkemistä liikkumisreitille. Sosiaali- ja terveystoimi tekee 
yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimella ja 
kulttuuritoimella on yhteinen työntekijä vahvistamassa kulttuurin ja 
taiteen asemaa osana sosiaali- ja terveysviraston palveluja. Kulttuurin 
yhdistäminen liikkumisreittiverkostoon on mahdollista, mutta se 
edellyttää yhteistyön tehostamista hallintokuntien välillä. 
Järjestökumppanuudet nähdään arvokkaina sosiaali- ja 
terveysvirastossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloite yhteisestä 
liikkumisreittiverkostosta on hyvä, mutta sosiaali- ja terveysviraston 
toimialaan ei ensisijaisesti kuulu erilaisten liikuntapalvelujen 
kehittäminen, liikuntapaikkojen investoinnit ja liikkumisreittiverkostojen 
ylläpitäminen. Liikkumisreittiverkoston kehittäminen liittyy myös 
kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun. Lisäksi sosiaali- ja 
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terveyslautakunta toteaa, että viraston budjettiin ei ole sisällytetty 
budjettivarausta tämän tyyppiseen toimintaan. 

Mikäli Helsingin kaupungin liikkumisreiteistä vastuussa oleva taho 
päätyy kehittämään aloitteessa mainittuja liikkumisreittejä, voi sosiaali- 
ja terveysvirasto  antaa suunnitteluvaiheessa sisällöllistä oman alan 
asiantuntemusta yhteiseen kehittämistyöhön.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikunnalla ja kulttuuritoimintaan osallistumisella tiedetään olevan 
monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 
Helsingin kaupunki tarjoaa jo tällä hetkellä monipuoliset mahdollisuudet 
liikkumiseen ja valittavissa on monenlaisia vaihtoehtoja. Erilaiset 
liikkumisreittiverkostot edistävät helsinkiläisten terveyttä ja 
hyvinvointia."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu, Karhuvaara Arja valtuustoaloite Kvsto 10.9.2014 asia 14
2 Aloitteen liite

Lausuntoehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arja Karhuvaara ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet seuraavan 
valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite 10.9.2014

Ruotsissa on omaa Hengitys- ja sydänliittojamme vastaava 
organisaatio toteuttanut, alun perin Irlannissa 1995 syntyneen idean; 
taajamien alueille valtakunnallisesti suunnitellut, kilometrein merkityt 
terveysreitit. Tämä liikkumiseen ja kansanterveyden edistämiseen 
ohjaavat monimuotoiset liikkumisreitit yhdistävät kulttuuria, 
nähtävyyksiä, maisemia ja kävelypolkuja karttaan merkityiksi 
kokonaisuuksiksi. Ulkoilureitit ovat ladattavissa potilasjärjestön 
nettisivuilta ja saatavissa kaupunkien julkisista matkailu- ja 
neuvontatiloista. Reittien varrella ovat kuljetut kilometrit selvästi 
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nähtävissä ja mitattavissa. Tällainen ”Hälssans stig” on Visbyssä 7 
km:n pituinen.

Me valtuutetut esitämmekin, että Helsingin liikuntatoimi sekä sosiaali- 
ja terveysvirasto selvittävät mahdollisuutta toteuttaa yhdessä 
samankaltainen merkitty reittiverkosto, paitsi kaupunkitilassa, myös 
monissa puistoissamme ja ranta-alueilla. Liikkumisen 
kansanterveydellinen tuotteistaminen antaisi viestin myös matkailijoille 
siitä, että Helsinki on turvallinen, puhdas ja matalankynnyksen 
liikkumiseen houkutteleva kaupunkimatkailukohde.

Samalla voisimme yhdistää liikkumisen ja erilaiset kulttuurin teemat, 
historian, musiikin, kuvataiteet palvelemaan kansanterveyttä ja 
matkailua."

Sosiaali- ja terveyslautakunnalta pyydetään lausuntoa 
kaupunginhallitukselle 30.11.2014 mennessä.

Lausunto on myös pyydetty liikuntalautakunnalta.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu, Karhuvaara Arja valtuustoaloite Kvsto 10.9.2014 asia 14
2 Aloitteen liite
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§ 379
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 380
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 381
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 24/31.10.2014

40 § Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Sos-
lapsikylä/Punkaharju

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 53/24.10.2014

84 § Terveyspysäkin toiminnan lakkauttaminen 1.12.2014 lukien

Osastopäällikkö 54/27.10.2014

85 § Asiakasmaksun poistovaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

Osastopäällikkö 55/31.10.2014

86 § Terveysasemien iltavastaanottojen peruuttaminen ke 7.1.2015

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 25/20.10.2014

51 § Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen päivätoiminta Soinnun 
ja Kammarin väliaikainen sulkeminen 5.11.2014 henkilökunnan 
kehittämispäivän vuoksi

52 § Meilahden virkistyskeskuksen tilapäinen sulkeminen 22.12. ja 
23.12.2014

Osastopäällikkö 26/29.10.2014

53 § Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen 
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päivätoimintayksiköiden Eloheinän ja Meripihkan suljettuna pitäminen

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 59/29.10.2014

418 § Suun terveydenhuollon asiakasmaksun palautusvaatimus, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

420 § Vahingonkorvausvaatimus turhaan ostetusta rokotteesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

421 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan rahojen katoamista 
Laakson sairaalassa elokuussa 2014, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

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

423 § Vahingonkorvausvaatimus hammashoitoon liittyvästä 
röntgenkuvasta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

424 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaalle tehdyn 
kevytsiltaratkaisun kustannuksia, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

425 § Vahingonkorvausvaatimus lukon korjauskustannuksista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

426 § Vahingonkorvausvaatimus oven avausmaksusta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

428 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon tiloista kadonneesta 
avaimesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

429 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon tiloista kadonneesta 
avaimesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

430 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta puhelimen laturista, 
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Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

431 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeiden annosjakelupalkkioista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

432 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta aamutakista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 60/30.10.2014

433 § Autovahinkoilmoitus

434 § Korvausvaatimus työtehtävien yhteydessä vahingoittuneista 
sormuksista

435 § Vahinkoilmoitus kotihoidon anastetusta polkupyörästä

436 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista farkuista

437 § Autovahinkoilmoitus

438 § Autovahinkoilmoitus

439 § Vahinkoilmoitus asiakkaan oven avausmaksuista

440 § Vahinkoilmoitus oven avausmaksusta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 

Osastopäällikkö 23/31.10.2014

55 § Älypuhelimen luovuttaminen eläkkeelle jäävän henkilön 
omistukseen kohtuullista korvausta vastaan

56 § Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston osastopäällikön 
13.6.2014 § 30 tekemän päätöksen korjaaminen

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 382
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 48/31.10.2014

213 § Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja sosiaali- ja 
terveysalan ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten välillä 
voimassa olevien koulutusharjoittelusopimuksien uusiminen

214 § Sosiaali- ja terveysviraston VRK-korttien rekisteröintitoiminnan 
omistajasta ja koordinoinnista päättäminen

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Juvonen

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

370§, 372-373§:t, 376§, 378§, 381-382§:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

371§

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
VALITUSOSOITUS

374§

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä 
muutetaan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä 
markkinaoikeudelle.

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

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
 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
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 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.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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)

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

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 (Sivistystoimi)

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

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

374§

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

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.
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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.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
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.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika
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Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

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

5
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

375§, 377§

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 
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.
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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)

 (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.
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VALITUSOSOITUS

379-380§:t

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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. 
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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 
 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 45 (58)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

04.11.2014

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

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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

370§, 372-373§:t, 376§, 378§, 381-382§:t

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

371§

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

3
BESVÄRSANVISNING

374§
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Om upphandlingsbeslutet ändras med anledning av begäran om 
upphandlingsrättelse, har sökanden rätt att anföra besvär över beslutet 
hos 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.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Besvärsskriften ska 
inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under 
besvärsmyndighetens öppettid.

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

Besvärsmyndighet

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
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 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
 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)
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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.

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.

4
SÖKANDE AV ÄNDRING I UPPHANDLINGSBESLUT

374§

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.

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 
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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.

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

 hurdana ändringar som söks
 på vilka grunder upphandlingsrättelse begärs

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.
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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

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

5
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

375§, 377§

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

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
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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)

  

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

6
BESVÄRSANVISNING

379-380§:t

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet.
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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.

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 
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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.

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)
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 (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
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Seija Muurinen Joonas Leppänen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.11.2014.


