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Kokousaika 01.03.2016 16:15 - 18:55

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa läsnä 20 - 37 §:t; kello 16.15 - 17:31
Brettschneider, Gunvor
Heistaro, Sami
Hursti, Rene
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Tuominen, Hannu
Tuure, Tuomas
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Juva, Katriina varajäsen

Muut

Vesikansa, Sanna kaupunginhallituksen varaedustaja
läsnä 20 - 48 §:t; kello 16:15 - 18:46

Jolkkonen, Juha vs. virastopäällikkö
poissa: 54§

Mäki, Tiina osastopäällikkö
Panhelainen, Pia osastopäällikkö
Peiponen, Arja vs. osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Turpeinen, Leena vs. osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Korhonen, Soili suunnittelija

asiantuntija
Lehtonen, Harri J. lakimies

pöytäkirjanpitäjä
Auero, Merja johtava ylihammaslääkäri

asiantuntija
läsnä 36 §; kello 17:12 -17:19

Matikainen Kristiina, vammaistyön ostopalvelupäällikkö
asiantuntija



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016
Sosiaali- ja terveyslautakunta

01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

läsnä 23 §; kello 16:21 - 16:36
Nummikoski, Saila lastensuojelun johtaja

asiantuntija
läsnä 37 §; kello 17:21 - 18:05

Nuutinen, Hanna-Leena erityissuunnittelija
asiantuntija
läsnä 24 §; kello 16:37 - 16:47 sekä 
25 §; kello 16:47 - 17:02 (samalla 
kuultiin myös 26 - 35 §:stä)

Turpeinen, Pirkko lastenkotitoiminnan päällikkö
asiantuntija
läsnä 37 §; kello 17:21 - 18:05

Puheenjohtaja

Maija Anttila 20-54 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen vs. virastopäällikkö
20-53 §

Pia Panhelainen osastopäällikkö
54 §

Pöytäkirjanpitäjä

Harri J. Lehtonen lakimies
20-54 §
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§ Asia

20 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

21 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

22 Sotep/3 Ilmoitusasiat

23 Sotep/4 Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta

24 Sotep/5 Määrärahan myöntäminen vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssitoi-
mintaan vuodelle 2016

25 Sotep/6 Alkoholiperheen lasten tuki ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avus-
tuspäätöksestä

26 Sotep/7 Alzahra islamilainen yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustuspäätöksestä

27 Sotep/8 Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

28 Sotep/9 Kytösuontien pysäköinti Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslau-
takunnan avustuspäätöksestä

29 Sotep/10 Leikkiväki ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avus-
tuspäätöksestä

30 Sotep/11 POPPOO 6-A-kilta ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspää-
töksestä

31 Sotep/12 Pääkaupunkiseudun Hengitys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan avustuspäätöksestä

32 Sotep/13 Sovinto ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus-
päätöksestä

33 Sotep/14 Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry:n 
oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä

34 Sotep/15 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n oikaisuvaatimus 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

35 Sotep/16 YAD Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikallisosaston 
oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

36 Sotep/17 Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen integraa-
tiosopimuksen irtisanominen
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37 Sotep/18 Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkamäärän vä-
hennyksen kohdentaminen

38 Sotep/19 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien sen selvittämistä mi-
ten palveluasumiseen pääsyn kriteerit turvaavat vanhusten hyvän hoi-
don ja elämän laadun

39 Sotep/20 Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta

40 Sotep/21 Hankintaoikaisu kotihoidon kotisiivouspalveluiden hankintapäätökses-
tä

41 Sotep/22 Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön sijaisten määrääminen

42 Sotep/23 Sote-lautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistu-
minen koulutustapahtumaan

43 Sotep/24 Varallisuusraja sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumisen tuessa

44 Sotep/25 Palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan asiakas-
maksut

45 Sotep/26 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sirpa Asko-Seljavaaran vanhusten ja vammaisten kuljetusmah-
dollisuuksien kehittämistä koskevasta toivomusponnesta

46 Sotep/27 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Veronika Honkasalon ym. aloitteesta nuorten radikalisoitumisen 
ennaltaehkäisemistä koskevan moniammatillisen työryhmän perusta-
miseksi

47 Sotep/28 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sari Mäkimattilan ym. aloitteesta internet-verkkoyhteyden järjes-
tämisestä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin

48 Sotep/29 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luon-
noksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma)

49 Sotep/30 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Rene 
Hurstin ym. valtuustoaloitteeseen mahdollisuudesta perustaa tyhjänä 
oleviin kiinteistöihin kriisimajoitusta asunnottomille

50 Sotep/31 Oikaisuvaatimus terveyskeskuslääkärin virkasuhteen purkamisesta

51 Sotep/32 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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52 Sotep/33 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

53 Sotep/34 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

54 Sotep/35 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 20
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita esittelijän ehdotuksesta poiketen pöytäkirjantarkastajaksi 
jäsenen Anna Vuorjoen sekä varatarkastajaksi jäsenen Sami Heista-
ron.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsenen Joonas Leppäsen sekä 
varatarkastajaksi jäsenen Seija Muurisen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 21
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
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tie-
dotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokouksessa):

Kvsto 20.1.2016 § 8 Vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neu-
ropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Khs 14.12.2015 § 1212 Lähiöprojektin projektisuunnitelma kaudelle 
2016-2017

Khs 18.1.2016 § 43 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: 
Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2016

Khs 18.1.2016 § 51 Osoitteessa Itäkatu 11 sijaitsevien toimitilojen 
vuokraaminen sosiaali- ja terveysvirastolle

Khs 1.2.2016 § 98 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmak-
sujen periminen indeksin mukaisesti korotettuina 1.2.2016 alkaen

Khs johtamisen jaosto 21.12.2015 § 48 Johtamisjärjestelmän uudista-
minen

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
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Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 23
Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta

HEL 2015-011023 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tarjouskilpailun perusteella valita 
seuraavat palveluntarjoajat palveluluokittain vaikeavammaisten palve-
luasumisen palveluntuottajiksi alla esitetyssä ensisijaisuusjärjestykses-
sä:

Palveluluokka 1: ajoittainen ja säännöllisesti toistuva avuntarve

1. Med Group Oy (perustettava yksikkö)
2. Medivida Care Oy (perustettava yksikkö)
3. Mehiläinen Oy (perustettava yksikkö, Sipoo)
4. Mehiläinen Oy (perustettava yksikkö, Helsinki)
5. Mainio Vire Oy
6. Hoitokoti Päiväkumpu Oy
7. Betesda-säätiö
8. Afasiasäätiön palvelut Oy
9. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Keskiyönpuisto)
9. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Koralli)
9. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Laivalahti)
9. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Manteli)
9. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Muratti)
9. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Simpukka)
15. Attendo Joenranta Oy (Joenrannan palvelukoti)
15. Attendo Oy (perustettava yksikkö)
15. Attendo Oy (Valkamahovin asumisyksikkö)
18. Kuurojen Palvelusäätiö
19. Folkhälsan Syd Oy
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Jätkäsaaren Validia-talo perustet-
tava yksikkö)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kallahden Validia-talo)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kannelmäen Validia-talo)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Porslahden Validia-talo)
25. Neuroliitto ry
26. Suomen CP-liitto ry
27. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
28. Rinnekoti-säätiö
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Palveluluokka 2: runsas avuntarve

1. Afasiasäätiön palvelut Oy
2. Med Group Oy (perustettava yksikkö)
3. Betesda-säätiö
4. Mehiläinen Oy (perustettava yksikkö, Sipoo)
5. Medivida Care Oy (perustettava yksikkö)
6. Mehiläinen Oy (perustettava yksikkö, Helsinki)
7. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Keskiyönpuisto)
7. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Koralli)
7. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Laivalahti)
7. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Manteli)
7. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Muratti)
7. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Simpukka)
13. Hoitokoti Päiväkumpu Oy
14. Mainio Vire Oy
15. Kuurojen Palvelusäätiö
16. Attendo Joenranta Oy (Joenrannan palvelukoti)
16. Attendo Oy (perustettava yksikkö)
16. Attendo Oy (Valkamahovin asumisyksikkö)
19. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Jätkäsaaren Validia-taloperustetta-
va yksikkö)
19. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kallahden Validia-talo)
19. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kannelmäen Validia-talo)
19. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo)
19. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Porslahden Validia-talo)
24. Folkhälsan Syd Oy
25. Neuroliitto ry
26. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
27. Suomen CP-liitto ry
28. Rinnekoti-säätiö

Palveluluokka 3: jatkuva avuntarve

1. Betesda-säätiö
2. Med Group Oy (perustettava yksikkö)
3. Medivida Care Oy (perustettava yksikkö)
4. Mehiläinen Oy (perustettava yksikkö, Sipoo)
5. Mehiläinen Oy (perustettava yksikkö, Helsinki)
6. Afasiasäätiön palvelut Oy
7. Mainio Vire Oy
8. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Keskiyönpuisto)
8. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Koralli)
8. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Laivalahti)
8. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Manteli)
8. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Muratti)
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8. Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Simpukka)
14. Kuurojen Palvelusäätiö
15. Hoitokoti Päiväkumpu Oy
16. Neuroliitto ry
16. Attendo Joenranta Oy (Joenrannan palvelukoti)
16. Attendo Oy (perustettava yksikkö)
16. Attendo Oy (Valkamahovin asumisyksikkö)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Jätkäsaaren Validia-talo perustet-
tava yksikkö)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kallahden Validia-talo)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kannelmäen Validia-talo)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo)
20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Porslahden Validia-talo)
25. Suomen CP-liitto ry
26. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
27. Folkhälsan Syd Oy
28. Rinnekoti-säätiö

Päätös on ehdollinen Attendo Oy:n (perustettava yksikkö), Invalidiliiton 
asumispalvelut Oy:n (Jätkäsaaren Validia-talo perustettava yksikkö), 
Med Group Oy:n (perustettava yksikkö), Mehiläinen Oy:n ja Medivida 
Care Oy:n (perustettava yksikkö) osalta, kunnes kyseessä olevilla pal-
veluntuottajilla on käytössään palvelun tuottamista varten varatut, tar-
jouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttävät tilat.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Attendo Joenranta 
Oy:n (Rykmentin valmennuskoti) tarjouksen tarjouspyynnön vastaise-
na.

Vaikeavammaisten palveluasumisen sopimuskausi on kolme (3) vuotta 
ja se on suunniteltu alkavaksi 1.4.2016. Sopimusta voidaan tilaajan niin 
päättäessä jatkaa enintään kahdella (2) vuodella.

Sopimukset palveluntuottajien kanssa allekirjoitetaan vasta, kun kaikki 
tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on 
tarkastettu ja tarjouspyynnön mukaisiksi todettu.

Hankinnan arvioitu, sitoumukseton kokonaisarvo (alv 0 %) on varsinai-
sen sopimuskauden osalta noin 80 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelut 
-osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella 
tehtävät sopimukset sekä päättämään mahdollisen optiokauden käyt-
töönotosta ja sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Käsittely
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Vammaistyön ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen oli kokouksessa 
kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)
2 Palvelukuvaus
3 Tarjouspyyntö
4 Sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

vammaistyön johtaja
ostopalvelupäällikkö
hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen on kokoukses-
sa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä. 

Hankinnan kohde

Palveluasumista järjestetään 18 vuotta täyttäneille helsinkiläisille vai-
keavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tar-
vitsevat toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa erityisen runsaasti 
tai vuorokauden eri aikoina.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 9 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/4
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Hankittavalla vammaispalvelulain mukaisella palveluasumisella tarkoi-
tetaan keskitettyä ympärivuorokautisen tai muutoin pysyvästi runsaan 
ja monimuotoisen avuntarpeen vuoksi välttämätöntä palvelukokonai-
suutta. Asumiseen ja päivittäiseen tavanomaiseen elämään ja asumi-
seen liittyvät toiminnat sekä niissä avustaminen ja ohjaaminen kuuluvat 
palveluasumisen sisältöön ja laskutettavaan hintaan.

Hankittava palvelu sisältää esteettömän asunnon ja ne jatkuvat tai tois-
tuvat palvelut asumisessa, jotka ovat vamman tai sairauden vuoksi 
välttämättömiä asiakkaan päivittäisessä suoriutumisessa. Kokonaisuu-
teen kuuluu myös asumisturvallisuus ja riittävä avunsaannin varmuus 
vuorokauden eri aikoina.

Asiakas voi asua yksittäisessä asunnossa, asuntoryhmässä, palveluta-
lossa tai ryhmäkodissa riippuen palvelutarpeistaan. Kyse on ensisijas-
sa asumisesta ja aktiivisesta omasta elämästä; ei hoidosta, hoivasta tai 
valvonnasta. Kyseessä on avopalvelu.

Hankinta jakautuu seuraaviin kolmeen kohteeseen:

1. Palveluluokka 1: ajoittainen tai säännöllisesti toistuva avuntarve
2. Palveluluokka 2: runsas avuntarve
3. Palveluluokka 3: jatkuva avuntarve

Palveluntuottajan on tarjottava kaikkia em. kohteita tullakseen huomioi-
duksi tarjouskilpailussa.

Hankintamenettely

Tarjouskilpailu toteutettiin julkisista hankinnoista annetun lain 
(348/2007) mukaisella avoimella menettelyllä. Helsingin kaupunki jul-
kaisi 1.12.2015 hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa.

Määräaikaan 7.1.2016 mennessä tarjouksen jätti 29 tarjoajaa:

 Afasiasäätiön palvelut Oy
 Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Keskiyönpuisto)
 Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Koralli)
 Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Laivalahti)
 Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Manteli)
 Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Muratti)
 Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Simpukka)
 Attendo Joenranta Oy (Joenrannan palvelukoti)
 Attendo Oy (perustettava yksikkö)
 Attendo Joenranta Oy (Rykmentin valmennuskoti)
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 Attendo Oy (Valkamahovin asumisyksikkö)
 Betesda-säätiö
 Folkhälsan Syd Oy
 Hoitokoti Päiväkumpu Oy
 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Jätkäsaaren Validia-talo)
 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kallahden Validia-talo)
 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kannelmäen Validia-talo)
 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo)
 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Porslahden Validia-talo)
 Kuurojen Palvelusäätiö
 Mainio Vire Oy
 Med Group Oy
 Medivida Care Oy
 Mehiläinen Oy (perustettava yksikkö, Helsinki)
 Mehiläinen Oy (perustettava yksikkö, Sipoo)
 Neuroliitto ry
 Rinnekoti-säätiö
 Suomen CP-liitto ry
 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Aspa-palvelut Oy jätti Aspa-koti Muratin osalta kaksi identtistä tarjous-
ta, joita toista ei otettu tarjousvertailuun.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset esi-
tettiin tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvolli-
suudet. Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja 
selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Attendo Joenranta Oy:n Rykmentin valmennuskoti sijaitsee Tuusulas-
sa, ei siis tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen mukaisesti Helsingis-
sä tai Helsingin rajakunnassa. Näin ollen ko. tarjoajan tarjous hylätään 
tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta.

Vertailu tehtiin palveluluokittain tarjouksen mukaisen vuorokausihinnan 
perusteella.
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Puitejärjestelyyn valituista palveluntarjoajista laadittiin palveluluokka-
kohtainen luettelo, jossa palveluntuottajat asetettiin ensisijaisuusjärjes-
tykseen hinnan perusteella.

Vertailun tulokset ilmenevät oheisesta vertailutaulukosta (liite 1).

Sopimukset

Suunniteltu sopimuskausi on 1.4.2016-31.3.2019. Sen jälkeen sopi-
musta on mahdollista tilaajan niin päättäessä jatkaa enintään kahdella 
(2) vuodella.

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksisaannilla vaan vasta, kun 
osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan 
allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saa-
nut tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Hankinnan sitoumukseton, arvonlisäveroton arvo kolmen vuoden pe-
russopimuskaudelle on noin 80 miljoonaa euroa.

Puitejärjestelyssä palveluntuottaja valitaan niin, että asiakkaalle sovel-
tuvista vaihtoehdoista valitaan järjestyksessä edullisin.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu mihinkään tilausmääriin.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja var-
mentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, 
että sopimuksen allekirjoittaa perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osas-
topäällikkö. 

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäälliköllä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)
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2 Palvelukuvaus
3 Tarjouspyyntö
4 Sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

vammaistyön johtaja
ostopalvelupäällikkö
hankinta-asiantuntija

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 § 343

HEL 2015-011023 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
- hyväksyä vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan kilpailutuk-
sen periaatteet ja ehdot, sekä
- oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakir-
joihin välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

Käsittely

24.11.2015 Ehdotuksen mukaan

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

10.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Tuomas Huilla, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.huilla(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859
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kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
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§ 24
Määrärahan myöntäminen vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssi-
toimintaan vuodelle 2016

HEL 2016-000977 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää HIAP ry:lle (Helsinki Inter-
national Artist Programme) 130 000 euron määrärahan käytettäväksi 
vuoden 2016 aikana vainottujen taiteilijoiden lyhyisiin (1 - 3 kuukauden 
pituisiin) turvaresidenssijaksoihin sekä yhteen kaksivuotiseen turvaresi-
denssijaksoon ensimmäisen vuoden osalta. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrärahan ehdoista, että

- määräraha on kertaluontoinen vuodelle 2016, eikä Helsingin kaupunki 
tällä päätöksellä sitoudu toiminnan pidempiaikaiseen rahoittamiseen, 
eikä ole liittymässä toimintaa koskevan kansainvälisen ICORN-verkos-
ton (International Cities of Refugee Network) jäseneksi

- määräraha kohdennetaan turvaresidenssitoiminnan välttämättömiin 
kuluihin (vainottujen taiteilijoiden matka-, asumis-, vakuutus-, työsken-
tely-, käännös- ja tulkkikulut), ei yhteisön hallinto-, toimisto- ja työnteki-
jäkuluihin, eikä kuluihin, joita joku muu taho rahoittaa

- määrärahan saaja vastaa muun rahoituksen hankkimisesta turvaresi-
denssitoimintaan ja sen mahdolliseen vakiinnuttamiseen

- hankkeen toteuttamisen vastuu ja hallinnointi on yksinomaisesti mää-
rärahan saajan tehtävänä

- sosiaali- ja terveysviraston sekä kulttuurikeskuksen edustajat eivät 
osallistu mahdollisesti perustettavan ohjausryhmän toimintaan, joten 
kaupunki ei ota vastuuta ohjausryhmälle suunnitelluista tehtävistä, mut-
ta kaupungilla on oikeus seurata määrärahan käyttöä ja saada siitä 
pyytämiään selvityksiä

- määräraha tulee käyttää vuoden 2016 aikana ja sen käytöstä tulee 
antaa selvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle 30.6.2017 mennessä 

- määrärahan saajan tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan nou-
dattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen 
liitteenä 3 olevia ohjeita 

- määrärahan saajan on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito 
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on järjestettävä siten, että määrärahan käyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata 

- kaupungin mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään määrära-
hasta ennen sen maksamista saajalle

- määräraha voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edel-
lytyksiä rahan myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja ter-
veysviraston virastopäällikköä huolehtimaan määrärahan maksatukses-
ta sisäiseltä tilaukselta 3903037190 kaupunginhallituksen avustusohjet-
ta noudattaen, kuitenkin niin, että ensimmäinen ja toinen erä makse-
taan samassa yhteydessä maaliskuussa, kolmas erä maksetaan kesä-
kuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HIAP ry:n hakemus 14.2.2016
2 HIAP ry:n hakemuksen liitteet
3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HIAP ry. Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

HIAP ry:n määrärahahakemus on esityslistan tämän asian liitteenä 1 ja 
hakemuksen liitteet tämän asian liitteenä 2. 

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 3.

Määräraha ja sen haku

Helsingin kaupungin vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeissa 
(Khs 7.12.2015) todetaan, että sosiaali- ja terveysviraston talousarvio-
varoista kohdennetaan 130 000 euroa vainottujen taiteilijoiden Safe 
Haven -residenssiin.

Määrärahan jakamiseksi sosiaali- ja terveysviraston käynnisti haun, 
jonka kuulutus julkaistiin sosiaali- ja terveysviraston internet-sivuilla 
29.1.2016. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Hufvuds-
tadsbladetissa ja Metro-lehdessä 1.2.2016 ja ilmoituksessa viitattiin in-
ternet-sivuille, josta kuulutus löytyi kokonaisuudessaan:

”Rahoituksen hakeminen vainottujen taiteilijoiden tukemiseen

Helsingin kaupunki on varannut vuodelle 2016 kertaluontoisen määrä-
rahan käytettäväksi vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaan. 
Tarkoituksena on tarjota Helsingin alueella asumis- ja työskentelyjakso-
ja taiteen ammattilaisille, joiden ilmaisu- ja sananvapautta uhataan ja 
jotka ovat tämän vuoksi hengenvaarassa.

Yhdistykset ja säätiöt voivat hakea taiteilijoiden turvaresidenssitoimin-
nan toteuttamiseen määrärahaa Helsingin sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta. Hakuaika on 1. - 15.2.2016.    

Määrärahan myöntämisessä ja käytön valvonnassa noudatetaan kau-
punginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä yleisohjeita ja määräraha tu-
lee käyttää vuoden 2016 aikana.

Määräraha voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle ja yleishyödylliselle 
yhdistykselle tai säätiölle, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekis-
teriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön re-
kisteröimiseksi. Yhteisön toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yh-
den vuoden ajalta. Määräraha kohdennetaan pääsääntöisesti turvaresi-
denssitoiminnan välttämättömiin kuluihin (taiteilijan matka-, asumis-, 
vakuutus-, työskentely-, käännös- ja tulkkikulut), ei yhteisön hallinto-, 
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toimisto- ja työntekijäkuluihin, eikä kuluihin, joita joku muu taho rahoit-
taa.

Määrärahaa haetaan vapaamuotoisella sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le osoitetulla hakemuksella, jonka mukana toimitetaan seuraavat tiedot 
sekä kopiot mainituista vahvistetuista (= allekirjoitetuista) asiakirjoista:

- suunnitelma ja talousarvio anottavan määrärahan käytöstä

- selostus siitä, miten taiteilijan ammattitaito ja vainottu asema varmis-
tetaan ennen residenssijakson alkua

- suunnitelma yhteistyökumppaneista ja muun rahoituksen hankkimi-
sesta turvaresidenssitoimintaan

- alustava suunnitelma siitä, miten turvaresidenssitoimintaa aiotaan jat-
kaa vuoden 2016 jälkeen

- yhteisön toimintasuunnitelma vuodelle 2016

- yhteisön talousarvio vuodelle 2016

- yhteisön tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014 

- yhteisön toimintakertomus vuodelta 2014

- tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2014

- keväällä 2015 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilin-
päätöksen 2014 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen

- yhteisön säännöt

- kopio tiliotteesta tai muu todistus sen pankkitilin omistajasta, jolle 
määräraha pyydetään maksamaan.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon 
15.2.2016 klo 16.00 mennessä. Postiosoite: Kirjaamo, PL 10, 00099 
HELSINGIN KAUPUNKI, käyntiosoite: Kaupungin-talo, Pohjoisesplana-
di 11 - 13, Helsinki 17. Kirjaamo on avoinna arkisin klo 8.15 - 16.00.

Hakemus

Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus ja sen tekijä on HIAP ry. 
(Helsinki International Artist Programme). Yhdistys on vuonna 1998 pe-
rustettu taiteilijaresidenssiohjelma, jonka toiminnan päätarkoitus on 
edistää taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyömahdolli-
suuksia Suomessa ja ulkomailla. Yhdistyksen jäseniä ovat Taideyliopis-
ton Kuvataideakatemia, Stiftelsen Pro Artibus, Helsingin Taidehallin 
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säätiö, Suomen Valokuvataiteen museon säätiö, Muu ry, AV-arkki ry, 
Zodiak Presents ry, KaaSu ry, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, M.A.D. tanssi-
maisterit ry, Piknik frequency ry. / Pikseliähky-festivaali, Mehiläispesä 
ry. / Galleria Huuto sekä yksi henkilöjäsen. 

Yhdistys tarjoaa kansainvälisille eri alojen taiteilijoille ja taiteen alan 
ammattilaisille aikaa, tilaa ja tukea luovaan työskentelyyn vuorovaiku-
tuksessa paikallisen taidekentän kanssa. Toimintaan saadaan rahoitus-
ta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Taiteen edistämiskeskukselta. Hel-
singin kaupunki myöntää palkkatukea ja kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
toiminta-avustusta, jonka suuruus vuodelle 2016 on 
58 000 euroa. Yhdistyksellä on tiloja Suomenlinnassa ja Kaapeliteh-
taalla. 

Residenssitoimintaa toteutetaan erilaisissa hankkeissa ja ohjelmissa, 
joista yksi on EU-rahoitteinen. Vuonna 2014 yhdistyksen toiminnan ku-
lut ilman poistoja olivat 728 726 euroa. Tuloslaskelma oli ylijäämäinen 
15 368 euroa ja omavaraisuusaste 8,47 %, jota voidaan pitää heikkona 
(taseen oman pääoman loppusumma jaettuna taseella x 100).

Yllä kuvatun residenssitoiminnan lisäksi yhdistys on järjestänyt vuodes-
ta 2014 lähtien yhdessä toisen yhdistyksen kanssa lyhytkestoisia turva-
residenssejä vainotuille visuaalisen taiteen ja musiikin alan ammattilai-
sille Helsingissä pohjoismaisen Nordic Fresh Air -hankkeen puitteissa. 
Toiminnasta käytetään nimeä Safe Haven. Yhdistys hakee nyt määrä-
rahaa tämän toiminnan jatkamiseksi vuonna 2016 ja laajentamiseksi 
myös muihin taiteisiin. Tavoitteena on järjestää neljä lyhytkestoista (1 - 
3 kuukautta) turvaresidenssiä ja rahoittaa kaksivuotisen turvaresidens-
sin ensimmäinen vuosi. Taiteilijoiden rekrytointi toteutetaan yhteistyös-
sä muiden taiteen alan toimijoiden kanssa, joista osa on ulkomaisia. 
Näin varmistetaan taiteilijan vainottu asema sekä ammattitaito.

Hakemuksessa turvaresidenssitoimintaa perusteellaan ihmisoikeuspoli-
tiikkaan, sanan- ja ilmaisunvapauteen, monikulttuurisuuskasvatukseen 
sekä rasisminvastaiseen työhön liittyvillä näkökohdilla kansainvälisen 
taiteellisen aspektin lisäksi.

Valmistelu

Määrärahaehdotuksen valmistelu on toteutettu sosiaali- ja terveysviras-
ton sekä kulttuurikeskuksen yhteistyönä. Kulttuurikeskuksen yhteys-
henkilönä toimi osastopäällikkö Veikko Kunnas.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HIAP ry:n hakemus 14.2.2016
2 HIAP ry:n hakemuksen liitteet
3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HIAP ry. Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 3

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
Kulttuurikeskus
Taloushallintopalvelu
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§ 25
Alkoholiperheen lasten tuki ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
avustuspäätöksestä

HEL 2016-000647 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Alkoholiperheen lasten tuki 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön avustuspäätöksestä 
18.12.2016, 208 §.

Perustelut

Virastopäällikön päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista 
perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin ylei-
sohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 
(288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Alkoholiperheen lasten tuki ry. anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja terveys-
lautakunnalta avustusta 6 500 euroa käytettäväksi Espoon kaupungilta 
vuokratun kiinteistön käyttökustannuksiin (lämmitys, sähkö) yhdistyk-
sen pääosin vapaaehtoistyönä toteutettavan yhteisöllisen toiminnan 
(kurssit, päihteettömät tapahtumat, vertaistuki, itseapuryhmät) mahdol-
listamiseksi. 

Virastopäällikkö teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perus-
teluissa todettiin, että yhdistyksen päihteettömyyttä tukeva vertaistoi-
minta kohdistuu pieneen helsinkiläisten määrään ja avustusta haetaan 
pääasiassa kiinteistön käyttökustannuksiin. Lisäksi todettiin, että avus-
tukset kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemis-
toimintaan, joten kiinteistökuluja ei avusteta. Vuodelle 2015 yhdistyk-
selle oli myönnetty 5 500 euron avustus.

Alkoholiperheen lasten tuki ry. on valtakunnallinen järjestö, jonka koti-
paikka on Helsinki. Jäseniä on 70 ja heistä 27 on helsinkiläisiä. Toimin-
ta kohdistuu osin myös muihin kuin jäseniin avoimien tilaisuuksien 
kautta. 

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 6.1 todetaan, että avustuksia myönnettäessä on otettava 
muun muassa huomioon helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta 
kohdistuu sekä avustettavan toiminnan tulokset ja laajuus. Avustusha-
kemuksessa annettujen tietojen perusteella voidaan katsoa, että toi-
minta kohdentuu pieneen helsinkiläisten määrään ja toteutuu pääosin 
Espoossa. Lisäksi avustushakemuksessa kerrotaan, että yhdistys te-
kee yhteistyötä pääasiassa espoolaisten järjestöjen kanssa.   
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Avustuspäätöksen valmistelussa olivat mukana sosiaali- ja terveysvi-
raston psykiatria- ja päihdepalvelujen asiantuntijat, jotka priorisoivat 
avustushakemukset oman toimialansa kannalta kaupungin ohjetta nou-
dattaen. Tässä tarkastelussa aikaisempina vuosina avustusta saanut 
Alkoholiperheen lasten tuki ry. ei tullut valituksi avustettavaksi esitetty-
jen joukkoon päätöksessä mainituin perustein. Tarkastelu tehdään jo-
kaisen avustushaun yhteydessä ja yksittäiset hakemukset tarkastellaan 
suhteessa koko hakemusjoukkoon ja käytettävissä olevaan avustusra-
hoitukseen. Tällöin aikaisempana vuonna saatu avustus ei ole tae 
avustamisen jatkumisesta seuraavana vuonna. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä, jonka yhteydessä häntä 
kuultiin asiantuntijana myös esityslistan asioista numerot 7 - 16 (pöytä-
kirjan pykälät 26 - 35).

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Alkoholiperheen lasten tuki ry.
2 Päätös 18.12.2015 208 § Virastopäällikön päätös avustuksista järjes-

töille v 2016
3 Oikaisuvaatimus Alkoholiperheen lasten tuki ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Alkoholiperheen lasten tuki ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Alkoholiperheen lasten tuki ry:n avustushakemus on esityslistan tämän 
asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä 
tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toi-
nen linja 4 A, 11. krs, huone 1144.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
18.12.2016, 208 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Alkoholiperheen lasten tuki ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että yh-
distykselle myönnetään sen hakema 6 500 euron avustus tai muu 
asianmukaiseksi katsottu avustussumma. Oikaisuvaatimuksessa esite-
tään useita perusteluja. Ne koskevat monivuotisen avustamisen päätty-
misen kohtuuttomuutta järjestön toiminnan ja kohderyhmän kannalta, 
haetun avustuksen suhdetta yhdistyksen toimintakuluihin, toiminnan 
laatua, tuloksellisuutta ja ulottumista haavoittuvassa asemassa oleviin 
myös jäsenistön ulkopuolelle sekä helsinkiläisiin kohdentuvaa kaupun-
gin palveluja täydentävää ennaltaehkäisevää ja korjaavaa päihde- ja 
mielenterveystyötä. Lisäksi esitetään huoli avustuksiin liittyvään pää-
töksenteon etääntymisestä heikossa asemassa olevista helsinkiläisistä.
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Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Alkoholiperheen lasten tuki ry.
2 Päätös 18.12.2015 208 § Virastopäällikön päätös avustuksista järjes-

töille v 2016
3 Oikaisuvaatimus Alkoholiperheen lasten tuki ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Alkoholiperheen lasten tuki ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja astrategiapalvelut
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§ 26
Alzahra islamilainen yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2016-000149 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Alzahra islamilainen yhdis-
tys ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestö-
avustuspäätöksestä 15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Alzahra islamilainen yhdistys ry. anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta avustusta 30 000 euroa käytettäväksi erilaiseen yh-
teisölliseen toimintaan oman kulttuurin kehittämiseksi ja suomalaiseen 
kulttuuriin sopeutumiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, 
jonka perusteluissa todettiin, että avustusta ei voida esittää, koska kau-
pungin ohjeen mukaista näyttöä kokonaiselta toimintavuodelta ei ole. 
Lisäksi todettiin, että yhdistys on rekisteröity heinäkuussa 2015. Yhdis-
tys ei ollut aikaisemmin hakenut avustusta sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 3b. todetaan, että yhdistyksen toiminnasta tulee olla näyttöä 
vähintään yhden vuoden ajalta. Tämä on osoitettava joko pöytäkirjoin 
tai tilinpäätöksin. Alzahra islamilainen yhdistys ry. on merkitty yhdistys-
rekisteriin 10.11.2014, ei siis vuonna 2015, kuten hakemusta koskevas-
sa päätöksessä virheellisesti todettiin. Yhdistyksellä ei kuitenkaan ha-
kuvaiheessa, syyskuussa 2015, ollut esittää kaupungin ohjeissa edelly-
tettyä näyttöä toiminnastaan. Tästä syystä yhdistykselle ei voitu myön-
tää avustusta. Yhdistyksen edustajia on tavattu ja on käynyt ilmi, että 
yhdistys ei hakemusta ja oikaisuvaatimusta tehdessään ollut tietoinen 
tästä edellytyksestä.  

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 
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Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Alzahra islamilainen yhdistys ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Alzahra islamilainen yhdistys ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Alzahra islamilainen yhdistys ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Alzahra islamilainen yhdistys ry:n avustushakemus on esityslistan tä-
män asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa 
sekä tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, 
Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Alzahra islamilainen yhdistys ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
haettu avustus myönnetään. Perusteluina oikaisuvaatimukselle esite-
tään että yhdistyksen toimintaan olisi jatkuvasti tulossa uusia ihmisiä, 
mutta toiminta on keskeytynyt, koska rahaa ei ole.

Yhdistyksen edustajia on tavattu ja tällöin kävi ilmi, että yhdistys toimii 
vapaaehtoisvoimin ja omaa varainkäyttöä ei ole. Kaikki kulut makse-
taan jäsenten varoista. Yhdistykselle annettiin ohjeita oman hallinnon 
kehittämiseksi.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Alzahra islamilainen yhdistys ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Alzahra islamilainen yhdistys ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
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5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Alzahra islamilainen yhdistys ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 27
Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2016-000190 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle. 

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Helsingin Seudun Mielen-
terveysseura ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry. anoi vuodelle 2016 sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta avustusta 18 000 euroa käytettäväksi toimitilan 
vuokraan ja huoltoon, puhelin- ja muihin toimistokuluihin sekä tukihen-
kilötoiminnan koulutus-, työnohjaus- ja muihin kuluihin.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, 
jonka perusteluissa todettiin, että yhdistyksen toiminta on erittäin pieni-
muotoista ja toiminta rahoitettaisiin miltei ainoastaan lautakunnan mah-
dollisesti myöntämällä avustuksella. Näistä syistä avustusta toimitiloi-
hin, toimistokuluihin, tukihenkilöiden koulutukseen ja työnohjaukseen ei 
myönnetä. Lisäksi todettiin, että mielenterveystyötä tuetaan useilla 
muilla avustuksilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt yhdistykselle avustuksen 
viimeksi vuodelle 2013.

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n päätoimintamuoto on tällä 
hetkellä 15 henkilön vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta. Vuodelle 2016 
arvioidaan jäsenmaksutuloja ja tukimaksuja kertyvän yhteensä noin 2 
000 euroa. Muuten toiminta on suunniteltu rahoitettavan lautakunnan 
18 000 euron avustuksella.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 2.1 todetaan muun muassa, että huomiota tulee kiinnittää 
avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen ja hakijan omaan rahoi-
tusosuuteen. Kohdassa 2.3 todetaan, että avustettavan toiminnan ra-
hoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät ja että talouden hoidossa 
on otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloi-
hin. Nämä ehdot eivät täyty Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n 
avustushakemuksessa, koska oma rahoitusosuus on pieni ja toiminta 
on kokonaan riippuvainen lautakunnan avustuksesta. 

Yleisohjeiden kohdassa 6.1 todetaan, että avustuksia myönnettäessä 
on otettava huomioon helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta 
kohdistuu sekä avustettavan toiminnan tulokset ja laajuus. Avustusha-
kemuksessa annettujen tietojen perusteella voidaan katsoa, että toi-
minta kohdentuu pieneen helsinkiläisten määrään.

Avustuspäätöksen valmistelussa olivat mukana sosiaali- ja terveysvi-
raston psykiatria- ja päihdepalvelujen asiantuntijat, jotka priorisoivat 
avustushakemukset oman toimialansa kannalta kaupungin ohjetta nou-
dattaen. Tässä tarkastelussa Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry. 
ei tullut valituksi avustettavaksi esitettyjen joukkoon päätöksessä maini-
tuin perustein. Tarkastelu tehdään jokaisen avustushaun yhteydessä ja 
yksittäiset hakemukset tarkastellaan suhteessa koko hakemusjoukkoon 
ja käytettävissä olevaan avustusrahoitukseen. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
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että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n avustushakemus on esitys-
listan tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä ko-
kouksessa sekä tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion 
virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry. mainitsee oikaisuvaatimuk-
sessaan, että Helsingin kaupungin avustus on sille elintärkeä ja ilman 
toimitilaa yhdistyksen on mahdoton jatkaa toimintaansa. Perusteluina 
oikaisuvaatimukselle esitetään yhdistyksen toteuttaman tukihenkilötoi-
minnan merkitys ja siihen tarvittavat resurssit. Lisäksi todetaan, että 
avustuspäätöksen maininta muista avustuksista on virheellinen, koska 
yhdistys ei ole saanut muita avustuksia, eikä RAY ole myöntänyt sille 
projektirahoitusta vuodelle 2016. Tältä osin yhdistys on ymmärtänyt 
päätöksen virheellisesti, koska siinä tarkoitettiin sosiaali- ja terveyslau-
takunnan muille mielenterveys- ja päihdejärjestöille myöntämiä avus-
tuksia.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Avustushakemus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seudun Mielenter-
veysseura ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 28
Kytösuontien pysäköinti Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2016-000167 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kytösuontien Pysäköinti 
Oy:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavus-
tuspäätöksestä 15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset avustushakemuksista perus-
tuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin yleisohjei-
siin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) 
vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Kytösuontien Pysäköinti Oy anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja terveyslau-
takunnalta avustusta 35 000 euroa käytettäväksi projektisihteerin palk-
kaukseen, jotta Pikku Huopalahdessa sijaitseva asukastalo voidaan pi-
tää auki.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi osakeyhtiölle 5 000 euron avus-
tuksen osa-aikaisen projektisihteerin palkkakustannuksiin. Päätöksessä 
todettiin, että osan tehtävästä voinee hoitaa vapaaehtoistyönä ja että 
avustussummassa on huomioitu, että osakeyhtiö on omavarainen ja 
edellinen tilikausi oli voitollinen. Vuodelle 2015 osakeyhtiölle myönnet-
tiin 10 800 euron avustus samaan tarkoitukseen. 

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 3 todetaan, että avustusta voidaan poikkeustapauksessa 
myöntää osakeyhtiölle, mikäli yhtiön toiminnan voidaan katsoa olevan 
yleishyödyllistä. Kytösuontien Pysäköinti Oy:n kerhotilatoiminta on täl-
laista. 

Kytösuontien Pysäköinti Oy:n omistavat alueen asunto- ja kiinteistöosa-
keyhtiöt. Pysäköintiyhtiö omistaa neljä yhteiskerhotilaa ja vuokraa yh-
den. Tilat ovat asukkaiden käytössä ja käytöstä peritään korvaus. Yksi 
tiloista on Pikku Huopalahden asukastalo (’Tapanilan Asema’), jonka 
toiminnasta ja aukiolosta vastasivat vuoteen 2012 asti pääosin paikalli-
sen asukasyhdistyksen aktiivit saaden tähän avustusta kaupungilta. 
Asukasyhdistyksen toiminta lakkasi vuonna 2013, josta alkaen tilavuok-
raukseen liittyviä toimia on hoitanut pysäköintiyhtiön palkkaama projek-
tisihteeri. 
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Alueella toimii myös kaupunginosaseura, joka vuokraa yhtiöltä yhtä 
kerhotilaa vastikkeen hinnalla. Muuta yhteistyötä seuralla ei pysäköin-
tiyhtiön kanssa ole. Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi tälle kaupun-
ginosaseuralle vuodelle 2016 yli 20 000 euron avustuksen, joten alu-
een asukastoimintaa tuetaan myös tätä kautta. 

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdan 2.3 mukaan avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelmien tu-
lee olla hyväksyttävät ja talouden hoidossa on otettava huomioon me-
nojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. Näin ollen yhtiön avus-
tuksen suuruudesta päätettäessä tuli ottaa huomioon yhtiön taloudelli-
nen tilanne ja tulos. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt näkökohdat siitä, et-
tä kerhotilatoiminteet on erotettu kustannuspaikoittain ja että niissä py-
ritään nollatulokseen, ei muuta tilannetta. Myös avustuspäätöksen viit-
taus vapaaehtoistyöhön on asianmukainen, koska toiminta on sen 
luonteista, että sitä voi osin hoitaa myös vapaaehtoistyönä. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Kytösuontien pysäköinti Oy
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Kytösuontien pysäköinti Oy
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 34 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/9
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kytösuontien Pysäköinti Oy. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Kytösuontien Pysäköinti Oy:n avustushakemus on esityslistan tämän 
asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä 
tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toi-
nen linja 4 A, 11. krs, huone 1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osakeyhtiön avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Osakeyhtiön tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liit-
teenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Kytösuontien Pysäköinti Oy pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että avus-
tuspäätös oikaistaan ja avustus myönnetään täysimääräisenä, jotta 
asemakaavamääräysten mukaisten kerhotoiminnan puitteet voidaan 
turvata. 

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään projektisihteerin palkan ko-
rotuspaineet, kerhotilojen mittavat ylläpitokustannukset, vuoden 2014 
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toiminnan tuottorakenne, kaupunginosaseuran kieltäytyminen yhteis-
työstä sekä kustannusrakenteeseen liittyviä seikkoja, kuten kerhotilatoi-
minnan tasauslaskutus.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Kytösuontien pysäköinti Oy
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Kytösuontien pysäköinti Oy
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kytösuontien Pysäköinti Oy. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 29
Leikkiväki ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustuspäätöksestä

HEL 2016-000572 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Leikkiväki ry:n oikaisuvaati-
muksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 
15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Leikkiväki ry. anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avus-
tusta 38 000 euroa käytettäväksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
aikuisten kuntoutumista edistävän työpajakokonaisuuden järjestämi-
seen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, 
jonka perusteluissa todettiin, että haetun avustuksen kohteena oleva 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa toteutuva toiminta kohdis-
tuu pieneen helsinkiläisten määrään ja se sai tilikaudella 2014 muuta 
julkista tukea, jota jäi käyttämättä. Näillä perusteilla avustusta ei esitetä 
myönnettäväksi. Lisäksi todettiin, että mielenterveyskuntoutusta tue-
taan useilla muilla avustuksilla, yhdistyksen omavaraisuusaste on erit-
täin heikko ja että RAY avustaa yhdistystä. 

Vuosille 2015 ja 2014 sosiaali- ja terveyslautakunta ei myöntänyt yhdis-
tykselle avustusta. 

Leikkiväki ry:n toiminta rahoitetaan pääosin RAY:n avustuksella, jota on 
myönnetty vuodelle 2016 yhtensä 150 000 euroa. Lisäksi toimintaa tu-
kee opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdan 6.1 mukaan avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon 
helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta kohdistuu. Avustushake-
muksessa ja oikaisuvaatimuksessa annettujen tietojen perusteella voi-
daan katsoa, että Leikkiväki ry:n toiminta kohdentuu pieneen helsinki-
läisten määrään.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 37 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/10
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Yleisohjeiden kohdassa 2.3 todetaan, että avustettavan toiminnan ra-
hoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät ja että talouden hoidossa 
on otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloi-
hin. Kohdan 6.1 mukaan avustuksia myönnettäessä on otettava huo-
mioon muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet kuten muu julkinen tu-
ki. Leikkiväki ry:n kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys saa merkit-
tävän osan tuloistaan valtiolta, joten kaupungin ohjeen mukaisesti on 
tarkoin harkittava, onko haettu avustus ehdottoman tarpeellinen. Avus-
tuspäätös perustuu siihen päätelmään, että käytettävissä olevien tieto-
jen perusteella yhdistyksen on mahdollista toimia ilman kaupungin 
avustusta. 

Avustuspäätöksen valmistelussa olivat mukana sosiaali- ja terveysvi-
raston psykiatria- ja päihdepalvelujen asiantuntijat, jotka priorisoivat 
avustushakemukset oman toimialansa kannalta kaupungin ohjetta nou-
dattaen. Tässä tarkastelussa Leikkiväki ry. ei tullut valituksi avustetta-
vaksi esitettyjen joukkoon päätöksessä mainituin perustein. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Leikkiväki ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Leikkiväki ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
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5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Leikkiväki ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Leikkiväki ry:n avustushakemus on esityslistan tämän asian liitteenä 1. 
Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Leikkiväki ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että sen avustushake-
musta harkitaan uudestaan ja yhdistykselle myönnetään täysimääräise-
nä sen hakema toiminta-avustus 38 000 euroa.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään toiminnan luonteen ja rajal-
listen resurssien yhteys toiminnan piirissä olevien nuorten määrään, 
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toimintamallin ainutlaatuisuus, tarpeellisuus ja kohtuulliset kustannuk-
set, RAY-projektiavustuksen 2014 siirto seuraavalle vuodelle sekä va-
paaehtoistyön osuus toiminnan taloudelle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Leikkiväki ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Leikkiväki ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Leikkiväki ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 30
POPPOO 6-A-kilta ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustus-
päätöksestä

HEL 2016-000571 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä POPPOO 6-A-kilta ry:n oi-
kaisuvaatimuksen virastopäällikön avustuspäätöksestä 18.12.2016, 
208 §.

Perustelut

Virastopäällikön päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista 
perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin ylei-
sohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 
(288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

POPPOO 6-A-kilta ry. anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta avustusta 6 000 euroa käytettäväksi toimitilan vuokra-, lämmitys- 
ja vakuutuskuluihin sekä ryhmätoiminnan-, virkistystoiminnan-, talkoo-, 
kiinteistönhoito-, internet-, toimisto-, materiaali- sekä pankkikuluihin.

Virastopäällikkö teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perus-
teluissa todettiin, että toiminta kohdistuu erittäin pieneen helsinkiläisten 
määrään, avustettavaksi haetaan kiinteistön käyttökustannuksia ja että 
yhdistyksen ryhmätoiminta on toistaiseksi tauolla. Lisäksi todettiin, että 
avustukset kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tu-
kemistoimintaan, joten avustuksen piiriin eivät kuulu kiinteistökustan-
nukset.

Vuodelle 2015 yhdistykselle myönnettiin 5 000 euroa sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan avustusta käytettäväksi päihteettömään vertaistukitoi-
mintaan ja kiinteistövirastolta vuokratun tilan kustannuksiin helsinkiläi-
siin kohdennettuna, ei järjestötoiminnan hallinnollisiin kuluihin.

POPPOO 6-A-kilta ry:llä on 23 jäsentä, joista 20 on helsinkiläisiä ja yh-
distys vuokraa kiinteistövirastolta 5 400 euron vuosivuokralla 72 neliö-
metrin tilaa, jossa se tekee vapaaehtoistoimintaan perustuvaa ehkäise-
vää päihdetyötä. Yhdistyksen 7 320 euron menot suunniteltiin katetta-
vaksi 6 000 euron osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksella ja 
runsaan 1 320 euron osalta jäsenmaksu-, lipas- ja myyjäistuloilla. 

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 2.2 todetaan muun muassa, että huomiota tulee kiinnittää 
avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen ja hakijan omaan rahoi-
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tusosuuteen toteutumiseen ja kohdassa 2.3, että avustettavan toimin-
nan rahoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät ja talouden hoidos-
sa on otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tu-
loihin.

POPPOO 6-A-kilta ry:n avustushakemuksesta käy ilmi, että toiminta on 
pienimuotoista, ryhmätoiminta vähentynyt ja aktiiviset toimijat kuormit-
tuneita. Menoista suurin osa kohdentuu toimitilakustannuksiin, joita ei 
pystytä pieneltäkään osin rahoittamaan itse. Nykytilanteessa sosiaali- 
ja terveyslautakunnan avustus ei siis kohdentuisi hakuperusteissa mai-
nitulla tavalla välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan. Näistä syistä 
hakemus ei täytä hakuehtoja.    

Avustuspäätöksen valmistelussa olivat mukana sosiaali- ja terveysvi-
raston psykiatria- ja päihdepalvelujen asiantuntijat, jotka priorisoivat 
avustushakemukset oman toimialansa kannalta kaupungin ohjetta nou-
dattaen. Tässä tarkastelussa POPPOO 6-A-kilta ry. ei tullut valituksi 
avustettavaksi esitettyjen joukkoon päätöksessä mainituin perustein. 
Tarkastelu tehdään jokaisen avustushaun yhteydessä ja yksittäiset ha-
kemukset tarkastellaan suhteessa koko hakemusjoukkoon ja käytettä-
vissä olevaan avustusrahoitukseen. Tällöin aikaisempana vuonna saa-
tu avustus ei ole tae avustamisen jatkumisesta seuraavana vuonna.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Avustushakemus Poppoo 6 A-kilta ry.
2 Päätös 18.12.2015 208 § Virastopäällikön päätös avustuksista järjes-

töille vuodelle 2016
3 Oikaisuvaatimus Poppoo 6 A-kilta ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
POPPOO 6-A-kilta ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

POPPOO 6-A-kilta ry:n avustushakemus on esityslistan tämän asian 
liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistai-
na 1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen 
linja 4 A, 11. krs, huone 1144.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
18.12.2016, 208 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.
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POPPOO 6-A-kilta ry. toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että avustusten 
myöntämissääntöjä on muutettu ja avustuspäätös on kohtuuton. Lisäksi 
korjataan avustushakemuksessa ollut virheellinen tieto siitä, että kaikki 
ryhmätoiminta olisi loppunut. Se jatkuu tiistairyhmässä.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään, että kiinteistökustannukset 
muodostuvat vertaisryhmätoiminnan tilojen vuokrista. Tiloissa tehdään 
yhteistyötä ja sosiaalistutaan sitoutumalla yhteisöön.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Poppoo 6 A-kilta ry.
2 Päätös 18.12.2015 208 § Virastopäällikön päätös avustuksista järjes-

töille vuodelle 2016
3 Oikaisuvaatimus Poppoo 6 A-kilta ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
POPPOO 6-A-kilta ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 31
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2016-000632 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pääkaupunkiseudun Hengi-
tys ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestö-
avustuspäätöksestä 15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry. anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta avustusta 40 000 euroa käytettäväksi vertaistukitoi-
mintaan, neuvontaan, toimintaan savuttomassa verkostossa, yleisö-
luentoihin, tietopäiviin, terveystapahtumiin, asiantuntijaluentoihin, ter-
veydenhuollon henkilöstön koulutukseen sekä tiedotustoimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi yhdistykselle 11 000 euron avus-
tuksen käytettäväksi lasten ja nuorten savuttomuutta tukevaan toimin-
taan sekä neuvontaan ja koulutustoimintaan helsinkiläisiin kohdennet-
tuna. Päätöksessä todettiin, että avustusta pienennetään vuoden 2013 
tasoon, koska yhdistyksellä on edellisiltä tilikausilta voittoja. Lisäksi to-
dettiin, että järjestön toiminta tukee Savuton Helsinki -ohjelman toi-
meenpanoa.

Vuodelle 2015 yhdistykselle myönnettiin avustusta 20 000 euroa, vuo-
delle 2014 avustus oli 20 000 euroa ja vuodelle 2013 avustus oli 11 
000 euroa.

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry:n toimii Helsingin, Espoon ja Kauniais-
ten alueella. Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksutuloilla, avus-
tuksilla ja sairaalakahvilatoiminnalla. Yhdeksän viimeisen vuoden tilin-
päätöksistä yli puolet on ollut ylijäämäisiä ja yhdistyksen omavaraisuu-
saste on erinomainen.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdan 2.3 mukaan avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelmien tu-
lee olla hyväksyttävät ja talouden hoidossa on otettava huomioon me-
nojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. Näin ollen yhdistyksen 
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avustuksen suuruudesta päätettäessä tuli ottaa huomioon taloudellinen 
tilanne ja tulos. Tällaisia seikkoja ovat edellisten vuosien ylijäämät ja 
omavaraisuusaste.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakuperusteissa todetaan, 
että avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tu-
kemistoimintaan. Tästä syystä myönnetyn avustuksen käyttötarkoituk-
seksi määriteltiin vain osa hakemuksessa mainituista toimintamuodois-
ta. Esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstön koulutus ei ole avustetta-
vaa toimintaa.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun Hengitys ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Pääkaupunkiseudun Hengitys ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun Hengitys 
ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry:n avustushakemus on esityslistan tä-
män asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa 
sekä tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, 
Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan muu-
tosta avustuspäätökseen, jotta avustussumma ei pienenisi viime vuo-
desta. 

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään yhdistyksen viime vuosien 
talouskehitys, laaja toiminta myös muiden kuin jäsenten keskuudessa 
sekä vuoden 2016 talouden haasteet ja tuleva juhlavuosi 2017.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213
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riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun Hengitys ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Pääkaupunkiseudun Hengitys ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun Hengitys 
ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 32
Sovinto ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avus-
tuspäätöksestä

HEL 2016-000634 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Sovinto ry:n oikaisuvaati-
muksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 
15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Sovinto ry. (ent. Vaihtoehtoisen ammattikoulutuksen kannatusyhdistys 
Sovinto ry.) anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avus-
tusta 95 000 euroa käytettäväksi työn ja koulutuksen ulkopuolella ole-
vien nuorten parissa toimivan palveluohjaajan ja terveydenhoitajan 
palkkakuluihin yhdistyksen Toimintakeskuksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, 
jonka perusteluissa todettiin, että yhdistyksen taloudellisten epäsel-
vyyksien vuoksi ei palveluohjaajan ja terveydenhoitajan palkkakuluja 
edelleenkään avusteta. Lisäksi todettiin, että asian tutkinta on kesken.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei myöntänyt yhdistykselle avustusta 
vuodelle 2015 yhdistyksen taloustilanteen vuoksi, koska kiinteistökau-
pan synnyttämä alijäämä ja sen myötä oman pääoman alenema todet-
tiin taloudelliseksi riskiksi. Vuodelle 2014 myönnettiin 40 000 euron 
avustus käytettäväksi terveysneuvontaan sekä palveluohjausta ja etsi-
vää työtä tekevän sairaanhoitajan palkkakuluihin helsinkiläisiin kohden-
nettuna.

Sovinto ry. ilmoitti 31.3.2015 sosiaali- ja terveysvirastolle, että sen toi-
minnassa on havaittu taloudellisia epäselvyyksiä, joiden seurauksena 
kahden koulutuslinjan työntekijän työsuhde oli purettu, poliisille oli tehty 
tutkintapyyntö ja oli käynnistetty eritystilintarkastus. Ilmoitus ei aiheutta-
nut sosiaali- ja terveysvirastossa toimenpiteitä, koska yhdistykselle ei 
ollut myönnetty avustusta vuodelle 2015. Asia tuli uudelleen esille yh-
distyksen vuoden 2016 avustushakemuksessa, josta kävi ilmi, että 
asian tutkinta on yhä kesken.
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Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
useissa kohdissa painotetaan, että avustuksen saajalta edellytetään 
hyväksyttävää taloudenhoitoa ja kirjanpitoa. 

Avustuksen hakijana Sovinto ry:tä käsitellään yhdistyksenä, jolla on ta-
loudellisen epäselvyyden selvittäminen kesken. Tätä seikkaa ei muuta 
se, että selvitys kohdistuu kahdesta toimintamuodosta sille, jolle avus-
tusta ei haeta. On kaupungin ohjeen mukaista, että avustusta ei tällai-
sessa keskeneräisessä tilanteessa myönnetä.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Sovinto ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Sovinto ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Sovinto ry. Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sovinto ry:n avustushakemus on esityslistan tämän asian liitteenä 1. 
Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Sovinto ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että sen avustushakemus 
käsitellään uudestaan ja järjestön Toimintakeskuksen palvelu- ja ter-
veysohjausta avustetaan, kuten on avustettu usean vuoden ajan aikai-
semmin.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään, että hylkäävän avustus-
päätöksen syynä mainitut taloudelliset epäselvyydet eivät koske sitä 
yhdistyksen toiminnan linjaa, jolle avustusta haetaan. Yhdistys toteaa, 
että poliisin tutkittavana olevilla toisen toimintalinjan epäselvyyksillä ei 
ole välillisiä eikä välittömiä vaikutuksia avustuksella rahoitettaviin toi-
mintoihin

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Sovinto ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Sovinto ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sovinto ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 33
Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys 
ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä

HEL 2015-014379 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Toisesta maailmansodasta 
ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen virasto-
päällikön avustuspäätöksestä 18.12.2016, 208 §.

Perustelut

Virastopäällikön päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista 
perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin ylei-
sohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 
(288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry. 
anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 4 200 
euroa käytettäväksi vanhuspalvelutyön koordinaattorin palkkioon, kir-
janpitokuluihin ja kokous- ja neuvottelukuluihin.

Virastopäällikkö teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perus-
teluissa todettiin, että venäjänkielisten vanhusten auttaminen voitaneen 
toteuttaa vapaaehtoistyönä ja yhdistyksen oman varainhankinnan tuel-
la.

Vuodelle 2015 yhdistykselle ei myönnetty avustusta ja perusteluna oli, 
että pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa. 

Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry:n 
vuoden 2016 toimintasuunnitelman mukaan yhdistyksen vapaaehtois-
työssä toimii 6 - 8 henkilöä. Vapaaehtoistyön organisointiin halutaan 
palkata osa-aikatoiminen koordinaattori ja tähän tarkoitukseen haettiin 
avustusta.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 6.1 todetaan, että avustuksia myönnettäessä on otettava 
huomioon muun muassa helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta 
kohdistuu ja avustettavan toiminnan laajuus. Toisesta maailmansodas-
ta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry:n avustushakemuksesta 
saatavien tietojen perusteella toiminta on pienimuotoista ja vapaaehtoi-
sia varsin vähän. Näillä perustein voidaan olettaa, että vapaaehtoistoi-
mintaa voidaan toteuttaa ilman palkattua työntekijää. 
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Avustusta haettiin palkkakulujen lisäksi kirjanpitokuluihin ja kokous- ja 
neuvottelukuluiin. Nämä kululajit eivät sisälly sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan avustusten jakoperusteisiin, joten niitä ei tästä syystä voitaisi 
avustaa.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden 
tukiyhdistys ry.

2 Päätös 18.12.2015 208 § Virastopäällikön päätös avustuksista järjes-
töille vuodelle 2016

3 Oikaisuvaatimus Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden 
tukiyhdistys ry.

4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
12.12.2011

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toisesta maailmansodasta ja 
vainosta selviytyneiden tukiyh-
distys ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry:n 
avustushakemus on esityslistan tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 
16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
18.12.2016, 208 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry. 
pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että heidän avustushakemuksensa 
käsitellään uudelleen.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään, että yhdistyksen tukemi-
nen on erityisen tärkeää nykyisen poliittisen ja taloudellisen kriisin aika-
na. Yhdistys kertoo olevansa on ainoa toimija, joka tukee venäjän kie-
lellä iäkkäitä heikossa asemassa olevia maahanmuuttajia. Lisäksi esi-
tetään näkemys, että avustuksen hylkäämisen perusteena on yhdistyk-
sen kohderyhmään kohdistuva syrjintä ja tuodaan esiin toiminnan 
haasteita ilman palkattua vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213
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riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden 
tukiyhdistys ry.

2 Päätös 18.12.2015 208 § Virastopäällikön päätös avustuksista järjes-
töille vuodelle 2016

3 Oikaisuvaatimus Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden 
tukiyhdistys ry.

4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
12.12.2011

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toisesta maailmansodasta ja 
vainosta selviytyneiden tukiyh-
distys ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja astrategiapalvelut
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§ 34
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n oikaisuvaati-
mus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2016-000462 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Uudenmaan munuais- ja 
maksayhdistys UUMU ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslau-
takunnan järjestöavustuspäätöksestä 15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry. anoi vuodelle 2016 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 16 000 euroa käytettäväksi 
vertaistukitoiminnan vahvistamiseen ja monipuolistamiseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, 
jonka perusteluissa todettiin, että avustettavaksi haettava toiminta ei 
ole ensisijaisesti terveyserojen kaventamista. Toisena syynä oli, että 
järjestö on pystynyt toteuttamaan vertaistoimintaa ilman kaupungin 
avustusta ja lisäksi todettiin, että RAY avustaa yhdistystä.

Vuodelle 2015 yhdistykselle ei myönnetty sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusta eikä myöskään vuodelle 2014.

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n omavaraisuusaste 
on erinomainen ja se saa tuloja jäsenmaksujen ja avustusten lisäksi si-
joitustoiminnasta ja vuokratuotoista. Yhdistys on valtakunnallisen Mu-
nuais- ja maksaliiton jäsen, jonka kautta se saa RAY:n avustusta. Vuo-
delle 2016 RAY myönsi Munuais- ja maksaliitolle yleisavustuksena 649 
000 euroa ja jäsenjärjestöjen tukemiseen 34 000 euroa.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 6.1 todetaan, että avustuksia myönnettäessä on otettava 
huomioon muun muassa hakijan omat varat ja muut ulkopuoliset rahoi-
tusmahdollisuudet kuten muu julkinen tuki. Näin on tehty tehtäessä 
päätöstä Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n avustus-
hakemuksesta. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on todettu hyväksi, 
omat tulolähteet monipuolisiksi ja RAY:n tuki jatkuvaksi. Tällä perus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 57 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/15
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

teella toiminnan jatkaminen ei edellytä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusta.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan munuais- ja mak-
sayhdistys UUMU ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n avustushakemus 
on esityslistan tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtä-
villä kokouksessa sekä tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa 
Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry. pyytää oikaisuvaati-
muksessaan hakemukseensa myönteistä päätöstä.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään munuais- ja maksasairauk-
sien lisääntyminen, vertaistukitoiminnan eri muotojen merkitys sosiaali-
sen ja terveydellisen hyvinvoinnin vahvistamisessa ja kuntalaisten ter-
veyserojen kaventamisessa sekä vertaistuen suuri kysyntä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.
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4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
12.12.2011

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan munuais- ja mak-
sayhdistys UUMU ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 35
YAD Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikallisosas-
ton oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätök-
sestä

HEL 2016-000533 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä YAD Youth Against Drugs 
ry:n Pääkaupunkiseudun paikallisosaston oikaisuvaatimuksen sosiaali- 
ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

YAD Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikallisosasto 
anoi vuodelle 2016 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 15 000 
euroa käytettäväksi huumekuntoutujien tukiystävätoimintaan ja päih-
teettömyyttä edistävään vapaaehtoistoimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, 
jonka perusteluissa todettiin, että hakija on valtakunnallinen yhdistys, 
jonka pääkaupunkiseudun osaston toiminta on hyvin pienimuotoista ja 
rahoitettaisiin kokonaan lautakunnan mahdollisella avustuksella. Näillä 
perusteilla avustusta ei myönnetty. Lisäksi todettiin, että päihdetyötä 
tuetaan useilla muilla avustuksilla.

Vuodelle 2015 yhdistykselle myönnettiin avustusta 13 500 euroa hel-
sinkiläisten huumekuntoutujien tukiystävätoimintaan sekä päihteettö-
myyttä edistävään vapaaehtoistoimintaan.

YAD Youth Against Drugs ry. on valtakunnallinen järjestö, jonka koti-
paikka on Jyväskylä. RAY tukee yhdistystä vuonna 2016 yhteensä 386 
000 eurolla. Yhdistyksen Pääkaupunkiseudun osasto toimii omana re-
kisteröitymättömänä osastonaan. Vuonna 2014 osastolla oli Helsingis-
sä viisi vakituista tuettavaa ja viisi aktiivista tukiystävää sekä yksi osa-
aikainen työntekijä. Vuodelle 2016 suunniteltu henkilömäärä on samaa 
luokkaa. Tukiryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Paikallisosastolla ei 
ole omaa varainhankintaa, vaan kaikki kulut, joita kattojärjestö ei kata 
on suunniteltu maksettavaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuk-
sella.
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Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 6.1 todetaan, että avustuksia myönnettäessä on otettava 
huomioon helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta kohdistuu se-
kä avustettavan toiminnan tulokset ja laajuus. Avustushakemuksessa 
annettujen tietojen perusteella voidaan katsoa, että toiminta kohdentuu 
pieneen helsinkiläisten määrään. 

Avustuspäätöksen valmistelussa olivat mukana sosiaali- ja terveysvi-
raston psykiatria- ja päihdepalvelujen asiantuntijat, jotka priorisoivat 
avustushakemukset oman toimialansa kannalta kaupungin ohjetta nou-
dattaen. Tässä tarkastelussa YAD Youth Against Drugs ry:n Pääkau-
punkiseudun paikallisosasto ei tullut valituksi avustettavaksi esitettyjen 
joukkoon päätöksessä mainituin perustein. Tarkastelu tehdään jokaisen 
avustushaun yhteydessä ja yksittäiset hakemukset tarkastellaan suh-
teessa koko hakemusjoukkoon ja käytettävissä olevaan avustusrahoi-
tukseen. Tällöin aikaisempana vuonna saatu avustus ei ole tae avusta-
misen jatkumisesta seuraavana vuonna.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikal-
lisosasto

2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 
järjestöille v. 2016

3 Oikaisuvaatimus Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikalli-
sosasto
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4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
12.12.2011

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
YAD Youth Against Drugs ry:n 
Pääkaupunkiseudun paikalliso-
sasto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

YAD Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikallisosaston 
avustushakemus on esityslistan tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 
16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

YAD Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikallisosasto 
pyytää oikaisuvaatimuksessaan arvioimaan yhdistyksen avustushake-
muksen uudestaan ja toteaa, että mikäli paikallisosasto ei saa tukea, ei 
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työntekijän työsopimusta voida jatkaa ja tukiryhmän toiminta joudutaan 
lopettamaan. 

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään, että työntekijän palkasta 
puolet rahoittaisi YAD, joka sen lisäksi kustantaisi myös toimiston vuok-
rakulut sekä hallinto- ja tilitoimistokulut. Lisäksi esitetään tietoja yhdis-
tyksen toimintamallista, rahoituksesta ja käyttäjäkokemuksesta.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikal-
lisosasto

2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 
järjestöille v. 2016

3 Oikaisuvaatimus Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikalli-
sosasto

4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
12.12.2011

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
YAD Youth Against Drugs ry:n 
Pääkaupunkiseudun paikalliso-
sasto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 36
Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen integ-
raatiosopimuksen irtisanominen

HEL 2016-001831 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti irtisanoa sopimuksen hammaslää-
ketieteen perusopetuksen kliinisestä koulutuksesta.

Käsittely

Johtava ylihammaslääkäri Merja Auero oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Auero, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 310 42533

merja.auero(a)hel.fi

Liitteet

1 integraatiosopimus HKI-HUS-HY 1 1 2003 alkaen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtava ylihammaslääkäri Merja Auero on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Helsingin terveyskeskus on vastannut vuoden 2000 alusta Helsingin 
yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden kliinisestä hoitoharjoitte-
lusta, joka suoritetaan kolmannen, neljännen ja viidennen opintovuo-
den aikana. Kliinistä hoitoharjoittelua annetaan Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin yliopiston (HY) ja Helsingin 
kaupungin terveysviraston yhteistyösopimuksen (ns. integraatiosopi-
mus) mukaisesti sosiaali- ja terveysviraston suun terveydenhuollon 
hammashoitolassa, yliopistohammasklinikassa. Yliopistohammasklinik-
ka toimii yliopistolta vuokratuissa lääketieteellisen tiedekunnan suu- ja 
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leukasairauksien osaston tiloissa Ruskeasuolla Mannerheimintie 
172:ssa. Opetusta antavat kaupungin palkkaamat kliiniset opettajat, si-
vutoimiset yliopiston lehtorit sekä hoitohenkilökunta.  

Sopimuksen mukaan HUS:n tulee korvata Helsingin kaupungille EVO 
(erityisvaltionosuus)-rahoistaan kliiniseen opetukseen liittyvät kulut, 
joista on vähennetty kaupungille kertyneet asiakasmaksutuotot sekä 
kustannukset, jotka olisivat syntyneet, mikäli yliopistohammasklinikalla 
hoidetut potilaat olisi hoidettu kaupungin perushammashoitolassa. Poti-
laat ovat terveyskeskushammashoitoon hakeutuneita, opetuspotilaiksi 
soveltuvia ja opiskelijoiden hoitoon vapaaehtoisesti suostuvia potilaita.

Valtio maksaa hammaslääketieteen kliinisen opetuksen EVO-korvauk-
set HUS:lle. Korvaus perustuu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkin-
tojen ja uusien opiskelijoiden määrän yhteenlasketusta keskiarvosta 
lasketun yksikön asetuksella vahvistettuun hintaan. HUS on maksanut 
hammaslääkärikoulutukseen saamansa EVO-korvauksen kaupungille, 
mutta se ei ole viime vuosina enää kattanut opetustoiminnasta aiheutu-
via todellisia kuluja. EVO-rahoitus on viime vuosina merkittävästi pie-
nentynyt ja sen oletetaan pienenevän tulevina vuosina edelleen.

Esitetyin perusteluin sosiaali- ja terveyslautakunta päättää irtisanoa so-
pimuksen hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisestä koulutuk-
sesta. Mikäli sopimus irtisanotaan viimeistään kesäkuun loppuun men-
nessä, sen voimassaolo päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Taustaa

Opetusministeriön linjauksen mukaisesti vuoden 2000 alusta hammas-
lääketieteen opetuksen kliinisen koulutuksen tuli olla osa terveyspalve-
lujärjestelmän toimintaa. Aiemmin yliopistoilla oli ollut ns. maksupalve-
lutoimintana omia hammashoitoloita. Helsingin kaupungin terveysviras-
to, Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sopi-
vat syksyllä 1999, että Helsingin yliopisto luovuttaa hammaslääkärien 
perusopetuksen kliinisen koulutuksen toteuttamisen 1.1.2000 alkaen 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toteutettavaksi. Edelleen so-
vittiin, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri siirtää perusope-
tuksen kliinisen koulutuksen toteuttamisen Helsingin kaupungin ter-
veysvirastolle ja, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri maksaa 
siitä Helsingin kaupungin terveysvirastolle korvausta sopimuksessa so-
vitulla tavalla. Alkuperäinen sopimus irtisanottiin 2002. Uusi sopimus al-
lekirjoitettiin loppuvuonna 2002, ja se astui voimaan 1.1.2003. Voimas-
sa oleva sopimus on liitteenä. 

Helsingin terveysvirasto vuokrasi 1.1.2000 toimintaa varten Helsingin 
yliopistolta 944 m2 hammaslääketieteen laitosrakennuksesta Manner-
heimintie 172:sta. Terveysvirasto varusti vuokratut tilat opetuksen tar-
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vitsemilla ATK-laitteilla ja -ohjelmistoilla sekä hankki tarvittavan määrän 
instrumentteja ja tarveaineita. Terveysvirasto teki huoltoleasing-sopi-
muksen 47 hammashoitohoitoyksikön ja yhden panoraamatomografia-
laitteen hankkimisesta. Helsingin yliopisto luovutti terveysvirastolle ope-
tuksessa välttämättömiä hoitovälineitä. Terveysvirasto palkkasi tarvitta-
van määrän kliinisiä opettajia, sivutoimisia lehtoreita ja hoitohenkilökun-
taa.

Terveysvirasto nimesi näin muodostuneen hoitolan yliopistohammaskli-
nikaksi, ja sille laadittiin oma budjettiseuranta. Terveysvirasto osallistui 
toiminnan rahoitukseen siltä osin ja siihen tapaan kuin toiminta olisi 
omaa toimintaa, eli vastaavalla summalla, kuin mitä ko. potilasmäärän 
hoitaminen olisi maksanut omana toimintana. Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri maksoi saamastaan EVO-korvauksesta terveysviras-
tolle summan, jolla oli tarkoitus korvata koulutuksesta aiheutuvat lisä-
kustannukset.

Helsingin yliopistossa uusien hammaslääkäriopiskelijoiden vuosittainen 
sisäänottomäärä on vuoden 2000 tilanteesta kasvanut 30:stä 50:een; li-
säystä 67 %. Kustannuksia on osaltaan lisännyt myös se, että Helsin-
gin yliopisto on käynnistänyt ruotsinkielisen hammaslääkärikoulutuk-
sen. Kliinisen koulutuksen tarvitsemia tiloja, laitteita, välineitä sekä ope-
tushenkilökuntaa on lisätty maltillisesti opiskelijoiden määrän kasvuun 
verrattuna. Tällä hetkellä tiloja on vuokrattuna 1169 m2 ja hammashoi-
toyksiköitä on 60. Hammaslääkäriopettajia on 60 (28 henkilötyövuotta) 
ja hoitohenkilökuntaa 25. Vuonna 2015 yliopistohammasklinikalla toteu-
tui 16 000 käyntiä.

Integraatiosopimuksen alkuvuosina opetustoiminta oli kaupungille kus-
tannusneutraalia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri saa ham-
maslääkärien perusopetukseen vuosittain sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksessa säädetyin perustein EVO-korvauksen, joka perustuu 
suoritettujen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintojen ja uusien 
opiskelijoiden sisäänottomääriin sekä asetuksen mukaan määräyty-
vään yksikkökorvaukseen. Nämä erityisvaltionosuudet ovat kuitenkin 
viime vuosina merkittävästi pienentyneet, eikä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin hammaslääketieteelliseen koulutukseen saama EVO-
korvaus ole enää riittänyt kattamaan koulutuksesta aiheutuvia lisäkus-
tannuksia Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikalla. 

Edellä kuvatusta johtuen Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto on 
maksanut hammaslääkäriopiskelijoiden koulutuskustannuksia omasta 
käyttöbudjetistaan. Tähän asiaan on Helsingin kaupungin sisäinen tar-
kastuskin puuttunut vuosina 2013-2015. Asia oli kuvattuna myös jo 
vuonna 2012 tehdyssä osahankeraportissa liittyen hankesuunnitel-
maan metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi. Mi-
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käli opetustoiminta olisi HUS:n toimintaa, osallistuisivat kaikki HUS:n 
jäsenkunnat opetuksesta aiheutuviin lisäkustannuksiin hammaslääkä-
reidenkin opetuksen osalta; vastaavasti kuten ovat aina osallistuneet 
lääkäreiden osalta. Myös potilaita olisi mahdollista ohjata opetuspoti-
laiksi koko HUS:n alueelta.

Helsingin yliopiston tarkoituksena on lähivuosina siirtää kaikki toimin-
tansa, mukaan lukien hammaslääketieteen opetus, pois Ruskeasuon 
kiinteistöstä. Tila-asiaan liittyen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin toimitusjohtaja nimesi marraskuussa 2014 työryhmän selvittä-
mään hammaslääketieteen opetuksen järjestämistä. Helmikuussa 2015 
luovutetun selvityksen pohjalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin toimitusjohtaja nimesi kesäkuussa 2015 uuden työryhmän selvit-
tämään mm. miten hammaslääketieteen opetuksen keskittäminen Mei-
lahden kampusalueelle tulee toiminnallisesti toteuttaa. Loppuraportti 
valmistui tammikuussa 2016. Em. työryhmien työskentelyn aikana kes-
kusteltiin myös yliopistohammasklinikan hallinnollisesta sijoittumisesta 
palvelujärjestelmään. Huomioiden Helsingin kaupungin kohtuuttomaksi 
muodostunut maksuosuus hammaslääkärikoulutuksen kuluista, tuotiin 
esille integraatiosopimuksen irtisanominen. 

Mikäli sopimus irtisanotaan, siirtyy kliinisen koulutuksen järjestäminen 
yliopiston ja sairaanhoitopiirin välillä sovittavaksi asiaksi. Terveyden-
huoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava sii-
tä, että yliopiston ja muun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen järjestä-
jän käytettävissä on sellaiset koulutus- ja tutkimustoiminnassa tarvitta-
vat huonetilat kiinteine koneineen ja laitteineen sekä koulutus- ja tutki-
mushenkilökunnan ja opiskelijoiden sosiaaliset tilat, jotka on välttämä-
töntä sijoittaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintayksikköön.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

HUS tulee tarvitsemaan jatkossakin perusterveydenhuollon potilaita 
opetukseen, ja myös helsinkiläisten on mahdollista hakeutua jatkossa 
opiskelijoiden hoitoon. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Auero, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 310 42533

merja.auero(a)hel.fi

Liitteet

1 integraatiosopimus HKI-HUS-HY 1 1 2003 alkaen

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 37
Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkamäärän 
vähennyksen kohdentaminen

HEL 2016-001653 T 05 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Rene Hursti: Pyydän asian pöydälle.

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski ja lastenkotitoiminnan päällik-
kö Pirkko Turpeinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läs-
nä tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 15.12.2015 (376 §) tekemänsä 
päätöksen toimeenpanosta siten, että lastensuojelun ympärivuorokauti-
sen laitoshoidon paikkamäärän vähennys 35 paikalla vuonna 2016 
kohdennetaan Toivolan lastenkotiin. 

Esittelijän perustelut

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski ja lastenkotitoiminnan päällik-
kö Pirkko Turpeinen ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
tämän asian käsittelyssä.

Sijaishuollon hoitovuorokaudet vähenivät 69 718 hoitovuorokaudella 
vuosina 2010 –2015. Tämä vastaa laskennallisesti 191 kokovuotista 
paikkaa. Laitoshoidon hoitovuorokaudet vähenivät samalla aikavälillä 
94 674 hoitovuorokaudella eli 259 kokovuotisella paikalla. Perhehoidon 
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osuus kasvoi 24 956 hoitovuorokaudella eli 68 kokovuotisella paikalla. 
Samalla aikavälillä sijoitettuna olleiden lasten määrä väheni 390 lapsel-
la. 

Lastensuojelussa on tavoitteen mukaisesti siirretty palvelujen painopis-
tettä asiakkaiden omaan toimintaympäristöön, lisätty kotiin vietäviä pal-
veluja ja vahvistettu kotiin annettavaa tukea lisäämällä perhetyön inten-
siteettiä ja varmistamalla hoitojatkumo laitosmuotoisen kuntoutuksen 
jälkeen. Näin on pystytty vähentämään sijaishuollon tarvetta sekä ly-
hentämään sijoitusten kestoa.

Perhehoidossa ammatillista perhehoitoa ja perhehoidon tukipalveluja 
on lisätty. Perhehoito on lastensuojelulain mukainen ensisijainen sijais-
huollon muoto.  

Palvelurakennemuutoksen vuoksi laitoshoidon paikkoja tarvitaan vä-
hemmän. Käyttöön jäävien ja uusien paikkojen tulee rakenteellisesti ja 
toiminnallisesti vastata vaativahoitoisten lasten tarpeita ja epätarkoituk-
senmukaisista tiloista luovutaan. Helsinkiin on valmistumassa 17 uutta 
paikkaa kesään 2017 mennessä. 

Laitoshoidon ostopalvelua on vähennetty merkittävästi. Vuonna 2010 
laitoshoitoa ostettiin 158 658 vuorokautta, kun vastaava luku vuonna 
2015 oli 87 569. Laitoshoidon ostopalvelun kustannukset olivat vuonna 
2015 noin 5,4 milj. euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Omana 
palveluna tuotettu laitoshoito väheni 134 289 hoitovuorokaudesta 110 
704 hoitovuorokauteen vuosina 2010–2015. Omana palveluna tuote-
tussa laitoshoidossa on ollut tyhjiä paikkoja, mistä aiheutuu vuositasolla 
noin miljoonan euron kustannus. 

Omana palveluna tuotettu laitoshoito ei kaikilta osin vastaa asiakkaiden 
tarpeita. Ostopalveluna hankitaan sijaishuoltopaikkoja lapsille, joiden 
hoito ja kuntoutus edellyttävät lapsen erityistarpeista johtuvaa hoitoa 
(mm. kulttuuriset tekijät, järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai huumei-
den myyntiin osallistuminen), jolloin sijaishuoltopaikka Helsingin ulko-
puolella on lapsen edun mukaista. 

Toivolan lastenkoti on 35-paikkainen lastenkoti, jossa on kuusi asuinyk-
sikköä. Toivolan lastenkodin tilat eivät kaikilta osin vastaa vaativan lai-
toshoidon tarpeisiin ja esimerkiksi lastensuojelulain mukaisten rajoitta-
mistoimenpiteiden toteuttaminen on vaikeaa. Toivolan lastenkodissa on 
sijoitettuna nuoria, joista valtaosa on suunnitelman mukaisesti siirty-
mässä asumisharjoitteluun, tuettuun asumiseen tai itsenäiseen asumi-
seen kevään ja syksyn 2016 aikana. Toivolan lastenkodin paikkamää-
rän vähentäminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain.
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Turvapaikan hakijoiden määrä kasvoi merkittävästi viime vuoden aika-
na. Turvapaikkaa hakeneita yksintulleita alaikäisiä oli noin 3 000. Yksin 
tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden hoiva, huolenpito ja kasva-
tus järjestetään oleskeluluvan saamisen jälkeen perheryhmäkodissa, 
tuetun perhesijoituksen avulla tai muuten tarkoituksenmukaisella taval-
la. Kunta sopii Ely-keskuksen kanssa perheryhmäkodin perustamises-
ta. Perheryhmäkoti ei ole lastensuojeluyksikkö. Perheryhmäkodin toimi-
tiloista, kasvuoloista, yhdessä hoidettavien lasten määrästä ja henkilös-
töstä on voimassa, mitä lastensuojelulain 58–60§:ssa säädetään. (Laki 
kotoutumisen edistämisestä/30.12.2010/1386)

Helsinki selvittää Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa tarvetta ja edelly-
tyksiä, joilla Toivolan lastenkoti voitaisiin osana kaupungin alaikäisten 
kotouttamistoimenpiteitä osoittaa perheryhmäkotitoimintaan.

Lastenkotitoiminnan henkilöstölle on järjestetty kaksi tiedotustilaisuutta 
(14.1. ja 18.1.2016) lastenkotitoiminnan muutoksista. Toivolan lasten-
kodissa on sosiaali- ja terveysviraston yhteistoimintamenettelyjen peri-
aatteiden mukaisesti järjestetty henkilöstölle useampia yhteistoiminta-
kokouksia Toivolan lastenkodin lakkauttamisesta ja henkilöstön ase-
masta. Vakinainen henkilöstö voi jatkaa Helsingin sosiaali- ja terveysvi-
raston palveluksessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja perheiden kotiin annettavilla joustavilla ja intensiivisillä palve-
luilla vahvistetaan lasten vanhempien voimavaroja, tuetaan perheitä 
akuuteissa kriisitilanteissa ja ehkäistään lasten sijaishuollon tarvetta. 
Sijaishuollon tarpeen ehkäisemisellä tuetaan lasten mahdollisuutta 
asua omassa lähiympäristössään ja siten edistetään lasten ja perhei-
den hyvinvointia ja terveyttä.

Lasten sijaishuollossa perhehoito on lastensuojelulain mukaisesti ensi-
sijainen sijaishuollon muoto. Perhehoidon monimuotoisuuden sekä per-
hehoidon tukipalvelujen kehittämisellä mahdollistetaan sijaishuollon tar-
peessa olevien lasten sijoittaminen enenevästi kodinomaisiin olosuhtei-
siin sijaisperheisiin ja siten edistetään lasten hyvinvointia ja terveyttä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 72 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/18
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 38
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien sen selvittämis-
tä miten palveluasumiseen pääsyn kriteerit turvaavat vanhusten hy-
vän hoidon ja elämän laadun

HEL 2015-010341 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

”Ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollistaminen on keskeinen 
yhteiskunnallinen tavoite. Ympärivuorokautinen hoito järjestetään pää-
asiassa palveluasumisena ja laitoshoidon osuus ympärivuorokautisesta 
hoidosta vähenee. Ympärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioitaessa 
selvitetään ikääntyneen oma tahto, hänen terveydentilansa ja toiminta-
kykynsä, sosiaalinen verkostonsa ja kotona asumista tukevien palvelu-
jen käyttö ja niiden vaikutus ikääntyneen mahdollisuuksiin asua kotona. 
Muuttaminen omasta kodista ympärivuorokautiseen hoitoon on aina vii-
mesijainen ratkaisu.  

Stadin ikäohjelmassa on kuvattu, kuinka sosiaali- ja terveysvirasto ar-
vioi eri keinoin sitä, että palvelut ja niiden laatu ovat riittäviä. Vuosittain 
toteutettava valtakunnallinen Suomen kuuden suurimman kaupungin 
ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 
kertoo muun muassa sen, että esimerkiksi säännöllisen kotihoidon ja 
ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden osuus 75 vuotta täyttäneistä 
on Helsingissä korkeampi kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Ympärivuorokautiseen hoitoon odottavien määrää sairaaloissa, arvioin-
ti- ja kuntoutusyksiköissä ja kotona seurataan viikoittain. Palvelujen riit-
tävyyttä arvioidaan muun muassa sen perusteella, kuinka moni asiakas 
odottaa ympärivuorokautisen hoidon paikkaa, kuinka pitkä odotusaika 
on keskimäärin ja onko yli 3 kuukautta odottaneita. Vanhuspalvelulain 
mukaan haetut ja tarpeellisiksi arvioidut sosiaalipalvelut tulee järjestää 
kolmen kuukauden kuluessa. Helsingissä vanhuspalvelulain mukaiset 
odotusaikatiedot julkaistaan viraston verkkosivuilla.

Kotihoidon, päivätoiminnan ja ympärivuorokautisen hoidon laatua seu-
rataan yksiköiden omavalvontasuunnitelmilla, joiden toteutumista ar-
vioidaan säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä jokai-
sessa yksikössä, ja lisäksi kaikki omavalvontasuunnitelmat löytyvät so-
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siaali- ja terveysviraston internetsivuilta. Ostopalvelujen laatua seura-
taan valvontasuunnitelman mukaisesti, ja yksiköihin tehdään tarkastus- 
ja arviointikäyntejä säännöllisesti. Hoidon valtakunnallisesta ja samalla 
Helsingin kaupungin yksiköiden työn laadusta kertyy tietoa myös Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksistä. Parhaillaan on meneil-
lään kyselytutkimus ”Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta – 
tutkimus asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle”.

Stadin ikäohjelmassa tehtävä työ vahvistaa osaltaan asukkaiden ja 
asiakkaiden äänen kuulumista. Lisäksi ikääntyneiden asiaa ajavien jär-
jestöjen ja muiden tahojen ääni kuuluu vanhusneuvoston kautta. Van-
husneuvosto seuraa myös palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä Stadin 
ikäohjelman toteutumista.

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toi-
menpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toiminta-
kyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöi-
den tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämi-
seksi osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelma on tarkistet-
tava valtuustokausittain. Suunnittelussa on painotettava kotona asu-
mista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Helsingissäkin Stadin 
ikäohjelma päivitetään osana seuraavan valtuustokauden strategista 
suunnittelua. Valmistelussa huomioidaan asukkaiden ja asiakkaiden, 
henkilöstön, vanhusneuvoston sekä yhteistyötahojen näkemykset.

Julkisessa keskustelussa ja kuntalaisten palautteissa on esitetty väittei-
tä, että kotona asuu tällä hetkellä liian huonokuntoisia vanhuksia, joi-
den tarpeisiin ei pystytä kotihoidolla vastaamaan. Siksi sosiaali- ja ter-
veyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen seuraavan valtuustostrate-
gian valmistelua kartoitetaan henkilöstön, asiakkaiden edustajien, van-
husneuvoston ja vanhusjärjestöjen näkemyksiä siitä, onko kynnys ym-
pärivuorokautiseen hoitoon pääsyyn tällä hetkellä liian korkea ja onko 
palveluasumispaikkoja tarjolla riittävästi tarpeeseen nähden. Lautakun-
ta suosittelee hyödyntämään kartoituksen tuloksia, kun päätetään seu-
raavan valtuustostrategian tavoitteista vanhusten hoidon ja asumisen 
suhteen. Myös AM-ohjelman valmistelun yhteydessä on tärkeää ottaa 
huomioon vanhusten palveluasuntojen riittävyys.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut palvelut tuke-
vat ikääntyneen väestön normaalia, aktiivista ja osallistumista mahdol-
listavaa elämää. Palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa ja palve-
lujen suunnittelussa on tärkeää kuulla eri tahoja, erityisesti ikääntyneitä 
itseään."

Käsittely
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys lausunnon loppuun:
"Julkisessa keskustelussa ja kuntalaisten palautteissa on esitetty väit-
teitä, että kotona asuu tällä hetkellä liian huonokuntoisia vanhuksia, joi-
den tarpeisiin ei pystytä kotihoidolla vastaamaan. Siksi sosiaali- ja ter-
veyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen seuraavan valtuustostrate-
gian valmistelua kartoitetaan henkilöstön, asiakkaiden edustajien, van-
husneuvoston ja vanhusjärjestöjen näkemyksiä siitä, onko kynnys ym-
pärivuorokautiseen hoitoon pääsyyn tällä hetkellä liian korkea ja onko 
palveluasumispaikkoja tarjolla riittävästi tarpeeseen nähden. Lautakun-
ta suosittelee hyödyntämään kartoituksen tuloksia, kun päätetään seu-
raavan valtuustostrategian tavoitteista vanhusten hoidon ja asumisen 
suhteen. Myös AM-ohjelman valmistelun yhteydessä on tärkeää ottaa 
huomioon vanhusten palveluasuntojen riittävyys.” 

Kannattaja: Rene Hursti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys lausunnon loppuun:
"Julkisessa keskustelussa ja kuntalaisten palautteissa on esitetty väit-
teitä, että kotona asuu tällä hetkellä liian huonokuntoisia vanhuksia, joi-
den tarpeisiin ei pystytä kotihoidolla vastaamaan. Siksi sosiaali- ja ter-
veyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen seuraavan valtuustostrate-
gian valmistelua kartoitetaan henkilöstön, asiakkaiden edustajien, van-
husneuvoston ja vanhusjärjestöjen näkemyksiä siitä, onko kynnys ym-
pärivuorokautiseen hoitoon pääsyyn tällä hetkellä liian korkea ja onko 
palveluasumispaikkoja tarjolla riittävästi tarpeeseen nähden. Lautakun-
ta suosittelee hyödyntämään kartoituksen tuloksia, kun päätetään seu-
raavan valtuustostrategian tavoitteista vanhusten hoidon ja asumisen 
suhteen. Myös AM-ohjelman valmistelun yhteydessä on tärkeää ottaa 
huomioon vanhusten palveluasuntojen riittävyys.” 

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joo-
nas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Sirpa Asko-Seljavaara
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 3 (1 poissa).

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollistaminen on keskeinen 
yhteiskunnallinen tavoite. Ympärivuorokautinen hoito järjestetään pää-
asiassa palveluasumisena ja laitoshoidon osuus ympärivuorokautisesta 
hoidosta vähenee. Ympärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioitaessa 
selvitetään ikääntyneen oma tahto, hänen terveydentilansa ja toiminta-
kykynsä, sosiaalinen verkostonsa ja kotona asumista tukevien palvelu-
jen käyttö ja niiden vaikutus ikääntyneen mahdollisuuksiin asua kotona. 
Muuttaminen omasta kodista ympärivuorokautiseen hoitoon on aina vii-
mesijainen ratkaisu.  

Stadin ikäohjelmassa on kuvattu, kuinka sosiaali- ja terveysvirasto ar-
vioi eri keinoin sitä, että palvelut ja niiden laatu ovat riittäviä. Vuosittain 
toteutettava valtakunnallinen Suomen kuuden suurimman kaupungin 
ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 
kertoo muun muassa sen, että esimerkiksi säännöllisen kotihoidon ja 
ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden osuus 75 vuotta täyttäneistä 
on Helsingissä korkeampi kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Ympärivuorokautiseen hoitoon odottavien määrää sairaaloissa, arvioin-
ti- ja kuntoutusyksiköissä ja kotona seurataan viikoittain. Palvelujen riit-
tävyyttä arvioidaan muun muassa sen perusteella, kuinka moni asiakas 
odottaa ympärivuorokautisen hoidon paikkaa, kuinka pitkä odotusaika 
on keskimäärin ja onko yli 3 kuukautta odottaneita. Vanhuspalvelulain 
mukaan haetut ja tarpeellisiksi arvioidut sosiaalipalvelut tulee järjestää 
kolmen kuukauden kuluessa. Helsingissä vanhuspalvelulain mukaiset 
odotusaikatiedot julkaistaan viraston verkkosivuilla.

Kotihoidon, päivätoiminnan ja ympärivuorokautisen hoidon laatua seu-
rataan yksiköiden omavalvontasuunnitelmilla, joiden toteutumista ar-
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vioidaan säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä jokai-
sessa yksikössä, ja lisäksi kaikki omavalvontasuunnitelmat löytyvät so-
siaali- ja terveysviraston internetsivuilta. Ostopalvelujen laatua seura-
taan valvontasuunnitelman mukaisesti, ja yksiköihin tehdään tarkastus- 
ja arviointikäyntejä säännöllisesti. Hoidon valtakunnallisesta ja samalla 
Helsingin kaupungin yksiköiden työn laadusta kertyy tietoa myös Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksistä. Parhaillaan on meneil-
lään kyselytutkimus ”Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta – 
tutkimus asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle”.

Stadin ikäohjelmassa tehtävä työ vahvistaa osaltaan asukkaiden ja 
asiakkaiden äänen kuulumista. Lisäksi ikääntyneiden asiaa ajavien jär-
jestöjen ja muiden tahojen ääni kuuluu vanhusneuvoston kautta. Van-
husneuvosto seuraa myös palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä Stadin 
ikäohjelman toteutumista.

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toi-
menpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toiminta-
kyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöi-
den tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämi-
seksi osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelma on tarkistet-
tava valtuustokausittain. Suunnittelussa on painotettava kotona asu-
mista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Helsingissäkin Stadin 
ikäohjelma päivitetään osana seuraavan valtuustokauden strategista 
suunnittelua. Valmistelussa huomioidaan asukkaiden ja asiakkaiden, 
henkilöstön, vanhusneuvoston sekä yhteistyötahojen näkemykset.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut palvelut tuke-
vat ikääntyneen väestön normaalia, aktiivista ja osallistumista mahdol-
listavaa elämää. Palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa ja palve-
lujen suunnittelussa on tärkeää kuulla eri tahoja, erityisesti ikääntyneitä 
itseään."

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen seuraavan valtuustostrate-
gian valmistelua selvitetään, miten nykyiset palveluasumiseen pääsyn 
kriteerit turvaavat vanhusten hyvän hoidon ja elämän laadun. Selvitys-
työssä kuullaan henkilöstöä, asiakkaiden edustajia, vanhusneuvostoa 
ja vanhusjärjestöjä.

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa anta-
maan lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta, joka liit-
tyy vanhuspalvelulain mukaiseen suunnitelmaan ikääntyneen väestön 
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toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluis-
ta.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2016 § 10

HEL 2015-010341 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.01.2016 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
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§ 39
Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta

HEL 2015-011341 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palvelutalojen siivouspalveluihin 
sen kohderyhmien osalta seuraavat tarjoukset vertailuhinnan mukai-
sessa järjestyksessä:

Kohderyhmä 1. Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen palvelutalo 
(asuntojen siivous):

 Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Kohderyhmä 2. Töölön monipuolisen palvelukeskuksen palvelutalo 
(asuntojen siivous):

 Services Netto

Kohderyhmä 3. Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen palveluta-
lo (asuntojen siivous):

 Services Netto

Kohderyhmä 4. Hopeatien palvelutalo (asuntojen siivous):

 Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Kohderyhmä 5. Kannelmäen palvelutalo (asuntojen siivous):

 Services Netto

Kohderyhmä 6. Munkkiniemen palvelutalo (asuntojen ja yleisten tilojen 
siivous):

 SOL Palvelut Oy

Kohderyhmä 7. Rudolfin palvelutalo (asuntojen ja yleisten tilojen sii-
vous)

 Helsingin kaupungin Palvelut Oy

Kohderyhmä 8. Vuorensyrjän palvelutalo (asuntojen siivous):

 Helsingin kaupungin Palvelut Oy
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- sulkea seuraavat tarjoukset kilpailun ulkopuolelle

 AR yhtiöt Oy / Helsingin kotipalvelutiimi
 Clean Club Oy
 Kiinteistösiivous Metsänen Oy
 Nykyajan siivous palvelut
 Piika ja Sisar Oy
 Veronika Export Ltd. Oy

- valtuuttaa talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoitta-
maan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset sekä päättä-
mään mahdollisen optiokauden käyttöönotosta ja sopimuksen irtisano-
misesta sekä purkamisesta.

Hankinnan sitoumukseton arvo neljän vuoden sopimuskaudella sekä 
kahden vuoden optiomahdollisuudella on 1,5 miljoonaa euroa (alv 0).

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 momentti)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely
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Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin Hankintakeskuksen 
20.11.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön H212-15HEL2015-011341. Tar-
jouspyynnöstä ei esitetty kysymyksiä 4.12.2015 määräaikaan mennes-
sä. Kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä, jonka perusteella 
valitaan tarjoajat hankinnan kohderyhmiin. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 20.11.2015 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa sekä tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa. Mää-
räaika tarjousten jättämiselle päättyi 13.1.2016 ja määräaikaan men-
nessä saapui 17 tarjousta. Liitteessä 2 on vertailutaulukko tarjouksista. 
Tarjouksen jättivät:

 Clean Club Oy
 Piika & Sisar Oy
 AR Yhtiöt Oy / Helsingin Kotipalvelutiimi
 Nykyajan siivous palvelut
 Sivina Oy
 Kiinteistösiivous Metsänen Oy
 Talosyke Oy
 Siskon Siivous Oy
 Helsingin kaupungin Palvelut Oy
 SOL Palvelut Oy
 Stella Kotipalvelut Oy
 Kotipalvelu Ykköset Oy
 AELITA Oy
 Veronika Export Ltd Oy
 Astrello Oy
 Services Netto
 RTK-Palvelu Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnön kohdassa 7 on lueteltu tarjoajan soveltuvuudelle ase-
tetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvit-
tämiseksi vaaditut selvitykset.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lu-
kuun ottamatta seuraavia tarjouksia

 AR Yhtiöt Oy
 Clean Club Oy
 Kiinteistösiivous Metsänen Oy
 Nykyajan siivous palvelut
 Piika ja Sisar Oy
 Veronika Export Ltd Oy
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Näiden tarjouksien vastuuhenkilön koulutus ei ollut tarjouspyynnön 
vaatimuksen mukainen. Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että vastuu-
henkilöllä tulee olla alan ammattitutkinto tai vastaava.

Hankintalain edellyttämän tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän koh-
telun periaatteen vuoksi AR Yhtiöt Oy:n, Clean Club Oy:n, Kiinteistösii-
vous Metsänen Oy:n, Nykyajan siivous palvelut, Piika ja Sisar Oy:n ja 
Veronika Export Ltd Oy:n tarjoukset on tarjouspyynnön vastaisina sul-
jettava hankinnan ulkopuolelle.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankin-
nan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittavalle palvelulle laadullisia vaatimuksia (laatukriteerei-
tä), jotka tarjottavan palvelun on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähim-
mäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous tai tarjottu tuote hylätty 
tarjouspyynnön vastaisena.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnössä ilmoitetut valintaperusteet

Hankittavan palvelun valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouskilpailun perusteella valitaan kohderyhmittäin yksi (1) palvelun-
tuottaja.

Sopimus

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankin-
tojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän ku-
luttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saa-
neen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu tilaamaan mitään tiettyä määrää 
palvelua missään tietyssä laajuudessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaan lautakunnan pää-
tösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmen-
taa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että 
sopimuksen allekirjoittaa ja optio-oikeuden käyttöönotosta päättää ta-
lous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarve sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen, pää-
tös on tarvittaessa tehtävä nopeasti. Tällöin on perusteltua, että sopi-
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muksen päättämistä koskeva päätösvalta on talous- ja tukipalvelut -
osaston osastopäälliköllä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 momentti)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.11.2015 § 329

HEL 2015-011341 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
- hyväksyä palvelutalojen siivouspalveluita koskevan hankinnan keskei-
set periaatteet ja ehdot, sekä 
- oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakir-
joihin välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 40
Hankintaoikaisu kotihoidon kotisiivouspalveluiden hankintapäätök-
sestä

HEL 2015-007254 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankintalain 80 §:n ja 81 §:n perus-
teella oikaista kotihoidon kotisiivouspalvelujen hankintaa koskevan 
päätöksensä §5/19.1.2016 sekä korjata hallintolain 51 §:n perusteella 
päätöksessä olleet kirjoitusvirheet. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä kotisiivouspalveluihin 
sen kohderyhmien osalta jäljempänä luetellut tarjoukset (valitut kohde-
ryhmittäin) vertailuhinnan mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä. Sa-
malla sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että Putsclean Oy:tä koske-
va hyväksyminen kohderyhmiin 2-8 on ehdollinen, kunnes saadaan tar-
kastettua ne todistukset ja selvitykset, jotka tarjouspyynnön mukaan 
tarkastetaan niiltä tarjoajilta, jotka näyttävät tulevan valituiksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että mikäli ehdollisena valittu pal-
veluntuottaja ei toimita hyväksyttävästi yllä mainittuja todistuksia ja sel-
vityksiä, ehdollista päätöstä ei panna täytäntöön kyseisen palveluntuot-
tajan osalta. Sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutti talous- ja tukipalve-
lut -osaston osastopäällikön päättämään asiasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää käsittelemättä hankintaoikai-
suvaatimuksena Helsingin Tehosiivous Oy:n antaman vastineen kirjoi-
tusvirheen korjaamisen kuulemispyyntöön, sillä se saapui muutoksen-
haun määräajan päättymisen jälkeen.

Valitut kohderyhmittäin

Kohderyhmä 1: Kotisiivouspalvelu: Eteläinen kotihoitoyksikkö

1) Oy Medicum Services Ab  
2) Elman Siivous Oy 
3) Kotihoito Saga Oy 
4) Piika & Sisar Oy
5) VTKL-palvelut Oy 
6) Services Netto ja 
    Siivouspalvelu Kuura Oy 
8) Med Group Oy 
9) RTK-Palvelu Oy 
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Kohderyhmä 2: Kotisiivouspalvelu: Keskinen kotihoitoyksikkö

1) Oy Medicum Services Ab
2) Elman Siivous Oy 
3) Kotihoito Saga Oy 
4) Piika & Sisar Oy
5) VTKL-palvelut Oy 
6) Services Netto  ja
    Siivouspalvelu Kuura Oy 
8) Med Group Oy
9) Hoivapalvelu Härmä 
10) Huoleton koti Oy 
11) RTK-Palvelu Oy 
12) Putsclean Oy (ehdollinen)

Kohderyhmä 3: Kotisiivouspalvelu: Itäinen kotihoitoyksikkö

1) Oy Medicum Services Ab 
2) Kotihoito Saga Oy 
3) Piika & Sisar Oy 
4) Services Netto  ja 
    Siivouspalvelu Kuura Oy 
6) Sortso Osuuskunta 
7) Med Group Oy 
8) Huoleton Koti Oy 
9) RTK-Palvelu Oy 
10) Putsclean Oy (ehdollinen)

Kohderyhmä 4: Kotisiivouspalvelu: Kaakkoinen kotihoitoyksikkö

1) Oy Medicum Services Ab 
2) Kotihoito Saga Oy 
3) Piika & Sisar Oy 
4) VTKL-palvelut Oy 
5) Services Netto  ja 
    Siivouspalvelu Kuura Oy  
7) Sortso Osuuskunta 
8) Med Group Oy 
9) Huoleton Koti Oy 
10) RTK-Palvelu Oy 
11) Putsclean Oy (ehdollinen) 

Kohderyhmä 5: Kotisiivouspalvelu: Lounainen kotihoitoyksikkö

1) Oy Medicum Services Ab 
2) Kotihoito Saga Oy 
3) Piika & Sisar Oy 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 87 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/21
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

4) VTKL-palvelut Oy 
5) Services Netto ja 
    Siivouspalvelu Kuura Oy 
7) Med Group Oy 
8) Huoleton Koti Oy 
9) RTK-Palvelu Oy 
10) Putsclean Oy (ehdollinen)

Kohderyhmä 6: Kotisiivouspalvelu: Läntinen kotihoitoyksikkö

1) Oy Medicum Services Ab                
2) Elman Siivous Oy 
3) Kotihoito Saga Oy 
4) Piika & Sisar Oy 
5) VTKL-palvelut Oy 
6) Services Netto ja 
    Siivouspalvelu Kuura Oy 
8) Med Group Oy 
9) Huoleton Koti Oy
10) RTK-Palvelu Oy 
11) Putsclean Oy (ehdollinen)

Kohderyhmä 7: Kotisiivouspalvelu: Pohjoinen kotihoitoyksikkö

1) Oy Medicum Services Ab                
2) Kotihoito Saga Oy 
3) Piika & Sisar Oy 
4) VTKL-palvelut Oy 
5) Services Netto ja 
    Siivouspalvelu Kuura Oy 
7) Sortso Osuuskunta 
8) Med Group Oy 
9) Huoleton Koti Oy 
10) RTK-Palvelu Oy 
11) Putsclean Oy (ehdollinen)

Kohderyhmä 8: Kotisiivouspalvelu: Rintamaveteraanit

1) Oy Medicum Services Ab                
2) Kotihoito Saga Oy 
3) Piika & Sisar Oy 
4) VTKL-palvelut Oy 
5) Services Netto  ja 
    Siivouspalvelu Kuura Oy 
7) Med Group Oy 
8) Hoivapalvelu Härmä 
9) Huoleton Koti Oy 
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10) RTK-Palvelu Oy 
11) Putsclean Oy (ehdollinen)

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 momentti)
2 Liite 2 VTKL palvelut Oy oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisu-
päätökseen
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn rat-
kaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien ase-
maan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai 
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen.

Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostu-
musta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikai-
suna, jos hankintasopimus on tehty. Kotihoidon kotisiivouspalveluiden 
hankintasopimuksia ei ole tehty.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse ottaa hankinta-
päätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun 
hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.
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Codepoli Oy:n sulkeminen tarjouskilpailusta perusteltiin virheellisesti si-
ten, että tarjouksen vastuuhenkilön selvitys ei vastaa tarjouspyynnön 
kohdan 7.5. vastuuhenkilölle asetettuja vaatimuksia. Päätöksessä to-
dettiin, että selvityksestä puuttuivat vastuuhenkilön koulutustiedot, eikä 
työkokemuksen täsmällistä ajankohtaa ja kestoa ollut ilmoitettu. Tar-
jouspyynnön ehdoton vaatimus on kuitenkin mahdollista täyttää ilman 
koulutusta pelkällä työkokemuksella, sillä vaatimuksena oli joko koulu-
tus (alan ammattitutkinto tai vastaava) tai vähintään vuoden kokemus 
itsenäisenä palveluntuottajana tai toisen palveluntuottajan palvelukses-
sa siivouspalvelujen vastaavana johtajana. Vähimmäisvaatimuksena ei 
ollut mikään ammattitutkinto tai koulutus.

Päätöksen perusteluissa viitattiin myös siihen, ettei työkokemuksen 
täsmällistä ajankohtaa ja kestoa ollut ilmoitettu. Mitään täsmällistä ajan-
kohtaa ei kuitenkaan vaadittu ilmoitettavaksi. Sitä vastoin tarjoaja on il-
moittanut keston, joten siltä osin päätöksen perustelu on virheellinen. 
Päätöksessä esitettiin lisäksi, että palvelun vastuuhenkilön olemassao-
loa ei voida todentaa yhteystietojen puuttumisen takia. Vastuuhenkilön 
tiedot olisi kuitenkin voitu tarkastaa, koska yhteystiedot oli annettu.

Varsinaisessa sähköiseen Cloudia -tarjousjärjestelmään kirjatussa tar-
jousasiakirjassa tarjouksen lähettäjänä on Codepoli Oy. Tarjousasiakir-
joista käy kuitenkin selkeästi ilmi, että tarjoaja on Putsclean Oy. Tar-
jouksen liitteessä, johon on pyydetty merkitsemään tarjoajan yhteystie-
dot eli nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, mahdollinen www -si-
vun osoite ja Y-tunnus, on ilmoitettu Putsclean Oy. Tarjouksessa on il-
moitettu, ettei alihankintaa käytetä. Asiaa selvitettäessä tarjoaja ilmoitti, 
että tarjouksen tekijä on Putsclean Oy yksin. Codepolin nimi on tullut 
tarjousasiakirjaan teknisesti siksi, että tarjoaja on kirjautunut Cloudian 
tarjouspalveluun Codepolin y-tunnuksella, jolloin Cloudia -järjestelmä 
automaattisesti merkitsee Codepolin nimen kaikkiin varsinaisen tarjous-
dokumentin kohtiin. Tämän vuoksi myös päätöksen liitteenä olevassa 
korjatussa tarjousvertailussa tarjoajana on Codepoli Oy, vaikka nimen 
tulisi olla Putsclean Oy. Jos yrittäjällä on useita yrityksiä, hänen tulisi 
luoda niille kaikille erikseen kirjautumistunnukset Cloudian tarjouspal-
veluun ja kirjautua järjestelmään sen yrityksen tunnuksilla, jonka tarjous 
on tarkoitus jättää. Tätä ei kuitenkaan ole ohjeistettu Cloudia -järjestel-
mässä. 

Tarjoaja on ilmoittanut Putsclean Oy:n tarjouksen tekijäksi. Koska alku-
peräisessä päätöksessä tarjoajana pidetiin Codepoli Oy:tä, Putsclean 
Oy:n soveltuvuuden vaatimuksia ei ole tarkastettu. Putsclean Oy:n tu-
lee täyttää tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset. Putsclean Oy hy-
väksytään kotisiivouspalvelun tuottajaksi ehdollisesti sillä edellytyksellä, 
että se täyttää tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset ja toimittaa an-
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netussa määräajassa ne todistukset ja selvitykset, jotka tarjouspyyn-
nössä on määritelty.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä §5/19.1.2016 oli myös kir-
joitusvirheitä. Päätöksen kohderyhmä 2:ssa, kotisiivouspalvelu (keski-
nen kotihoitoyksikkö) ja kohderyhmä 4:ssä kotisiivouspalvelu (kaakkoi-
nen kotihoitoyksikkö) esitetty etusijajärjestys ei ole päätöksen liitteenä 
olleen tarjousvertailun mukainen.  Tähän asiaan liittyy VTKL-palvelut 
Oy:n oikaisuvaatimus (Liite 2). Yritys jäi pois kohderyhmän 2 valittujen 
palveluntuottajien luettelosta kirjoitusvirheen vuoksi. Lisäksi päätökses-
sä esitetystä tarjousten jättäneiden luettelosta puuttui Kotihoito Saga 
Oy. 

Hallintolain 51 §:n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään 
oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattavissa 
oleva selvä virhe. Hallintolain 52 §:n mukaan asianosaiselle on varatta-
va tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se 
ole tarpeetonta. Asianomaisia on kuultu tässä asiassa.  

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 momentti)
2 Liite 2 VTKL palvelut Oy oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisu-
päätökseen
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 91 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/21
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2016 § 5

HEL 2015-007254 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kotisiivouspalveluihin 
sen kohderyhmien osalta seuraavat tarjoukset vertailuhinnan mukai-
sessa järjestyksessä:

Kohderyhmä 1, kotisiivouspalvelu (eteläinen kotihoitoyksikkö)

1. Oy Medicum Services Ab
2. Elman Siivous Oy
3. Kotihoito Saga Oy
4. Piika & Sisar Oy
5. VTKL-palvelut Oy
6. Services Netto
    Siivouspalvelu Kuura Oy
8. Med Group Oy
9. RTK-Palvelu Oy

Kohderyhmä 2, kotisiivouspalvelu (keskinen kotihoitoyksikkö)

1. Oy Medicum Services Ab
2. Kotihoito Saga Oy
3. Piika & Sisar Oy
4. Services Netto
    Siivouspalvelu Kuura Oy 
6. Sortso Osuuskunta
7. Med Group Oy 
8. Huoleton Koti Oy 
9. RTK-Palvelu Oy

Kohderyhmä 3 kotisiivouspalvelu (itäinen kotihoitoyksikkö)

1. Oy Medicum Services Ab
2. Kotihoito Saga Oy
3. Piika & Sisar Oy
4. Services Netto
    Siivouspalvelu Kuura Oy
6. Sortso Osuuskunta
7. Med Group Oy
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8. Huoleton Koti Oy
9. RTK-Palvelu Oy 

Kohderyhmä 4 kotisiivouspalvelu (kaakkoinen kotihoitoyksikkö)

1. Oy Medicum Services Ab
2. Kotihoito Saga Oy
3. Piika & Sisar Oy
4. VTKL-Palvelut Oy
5. Services Netto
    Siivouspalvelu Kuura Oy
7. Med Group Oy
8. Huoleton Koti Oy
9. RTK-Palvelu Oy

Kohderyhmä 5 kotisiivouspalvelu (lounainen kotihoitoyksikkö)

1. Oy Medicum Services Ab
2. Kotihoito Saga Oy
3. Piika & Sisar Oy
4. VTKL-Palvelut Oy
5. Services Netto 
    Siivouspalvelu Kuura Oy
7. Med Group Oy
8. Huoleton Koti Oy 
9. RTK-Palvelu Oy

Kohderyhmä 6 kotisiivouspalvelu (läntinen kotihoitoyksikkö)

1. Oy Medicum Services Ab
2. Elman Siivous Oy
3. Kotihoito Saga Oy
4. Piika & Sisar Oy
5. VTKL-Palvelut Oy
6. Services Netto
    Siivouspalvelu Kuura Oy
8. Med Group Oy
9. Huoleton koti Oy 
10. RTK-Palvelu Oy 

Kohderyhmä 7 kotisiivouspalvelu (pohjoinen kotihoitoyksikkö)

1. Oy Medicum Services Ab
2. Kotihoito Saga Oy 
3. Piika & Sisar Oy
4. VTKL-Palvelut Oy
5. Services Netto
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    Siivouspalvelu Kuura Oy
7. Sortso Osuuskunta
8. Med Group Oy 
9. Huoleton Koti OY
10. RTK-Palvelu Oy

Kohderyhmä 8 kotisiivouspalvelu (rintamaveteraanit)

1. Oy Medicum Services Ab
2. Kotihoito Saga Oy
3. Piika & Sisar Oy
4. VTKL-Palvelut Oy
5. Services Netto
    Siivouspalvelu Kuura Oy
7. Med Group Oy
8. Hoivapalvelu Härmä
9. Huoleton Koti Oy 
10. RTK-Palvelu Oy

- Sulkea Codepoli Oy:n ja Helsingin Tehosiivous Oy:n tarjoukset kilpai-
lun ulkopuolelle.

- Valtuuttaa talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoitta-
maan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset sekä päättä-
mään mahdollisen optiokauden käyttöönotosta ja sopimuksen irtisano-
misesta sekä purkamisesta.

Hankinnan sitoumukseton arvo kolmen vuoden sopimuskaudella sekä 
vuoden optiomahdollisuudella on n. 1,6 miljoonaa euroa (alv. 0).

13.10.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi
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§ 41
Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön sijaisten määrääminen

HEL 2014-000090 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota aikaisemman päätöksensä 
16.6.2015 § 216 ja määrätä, että sosiaali- ja terveysviraston virasto-
päällikön ollessa estyneenä virastopäällikön tehtäviä hoitavat seuraavat 
viranhaltijat luetellussa järjestyksessä:
1. perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö 
2. terveys- ja päihdepalvelut -osaston osastopäällikkö 
3. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö
4. talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö
5. henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osaston osastopäällikkö
6. tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston osastopäällikkö.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Osastopäälliköt Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 18 §:n 1 momentin mukaan vi-
raston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakun-
nan määräämä osaston päällikkö.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 16.6.2015 § 216 kumota aikaisem-
man päätöksensä 
7.10.2014 § 350 ja määrätä, että sosiaali- ja terveysviraston virasto-
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päällikön ollessa estyneenä virastopäällikön tehtäviä hoitavat seuraavat 
viranhaltijat luetellussa järjestyksessä:
1. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö
2. perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö
3. talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö
4. henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osaston osastopäällikkö
5. tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston osastopäällikkö.

Virastopäällikön sijaisuusmääräyksiä on tarkoituksenmukaista muuttaa 
viraston asianmukaisen toiminnan järjestämiseksi siten, että lähtökoh-
tana ovat ydinosastojen osastopäälliköt päätösehdotuksessa luetellus-
sa järjestyksessä ja sen jälkeen hallinnon osastopäälliköt.

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Hannu Juvonen on virkava-
paalla 15.1. - 8.6.2016, jona aikana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-
lut -osaston osastopäällikkö Juha Jolkkonen toimii vs. virastopäällikkö-
nä. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston vs. osastopäällikkö-
nä toimii Arja Peiponen 15.1. - 8.6.2016.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Osastopäälliköt Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2015 § 216

HEL 2014-000090 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota aikaisemman päätöksensä 
7.10.2014 § 350 ja määrätä, että sosiaali- ja terveysviraston virasto-
päällikön ollessa estyneenä virastopäällikön tehtäviä hoitavat seuraavat 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 96 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/22
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

viranhaltijat luetellussa järjestyksessä:
1. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö
2. perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö 
3. talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö
4. henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osaston osastopäällikkö
5. tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston osastopäällikkö.

07.10.2014 Ehdotuksen mukaan

14.01.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 42
Sote-lautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallis-
tuminen koulutustapahtumaan

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa seuraavat sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet osallistumaan 

- Profession järjestämään SOTE-uudistus 2016 -tapahtumaan, joka pi-
detään Finlandia-talolla 31.5. - 1.6.2016:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila, puheenjohtaja

Seija Muurinen, jäsen

Sirpa Asko-Seljavaara, jäsen

Rene Hursti, jäsen

Anna Vuorjoki, jäsen

Laura Nordström, jäsen

Kati Juva, varajäsen

Tuula Salo, varajäsen

Tiina Tasmuth, varajäsen

Johanna Laisaari, varajäsen

Ensimmäinen jaosto

Toinen jaosto

Kolmas jaosto

Thomas Micklin, jäsen
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Hanna-Kaisa Simojoki, jäsen

Inger Östergård, jäsen

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Seinäjoen kaupungin ja 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 18.-19.5.2016 Seinäjoella järjestä-
mään TERVE-SOS 2016 -tapahtumaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Rene Hursti, jäsen

Ensimmäinen jaosto

Toinen jaosto

Hannele Siika-Aho, jäsen

Jari J. Marjanen, varajäsen

Sirkka Hänninen, varajäsen

Juho Köntti, varajäsen

Kolmas jaosto

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Ohjelma
2 Hinnasto
3 Ohjelma 2
4 Hinnasto 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on toimivalta päättää jäsentensä ja 
jaostojensa jäsenten sekä varajäsenten osallistumisesta kotimaisiin 
koulutustilaisuuksiin.

Virastopäällikkö esittää, että lautakunta päättää jäsentensä ja jaostojen 
jäsenten sekä varajäsenten osallistumisesta SOTE-uudistus 2016 -ta-
pahtumaan sekä TERVE-SOS 2016 -tapahtumaan ja että kustannukset 
maksetaan sosiaali- ja terveysviraston käytettävissä olevista varoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinainen jäsen ja jaostojen jäsen se-
kä varajäsen saa osallistua maksulliseen sosiaali- ja terveyslautakun-
taa hyödyttävään tapahtumaan (kuten esim. TerveSos, Sosiaali- ja ter-
veysturvan päivät, Terveystaloustieteen päivät, Lastensuojelupäivät, 
SOTE-uudistukseen liittyvät tilaisuudet) kaksi kertaa vuodessa ja vara-
jäsen kerran vuodessa riippumatta siitä, osallistuuko varsinainen jäsen 
vai ei.

SOTE-uudistus 2016 -tapahtuman ohjelma on liitteessä 1 ja hinnasto 
liitteessä 2. Ilmoittautuminen on tehty ryhmäilmoittautumisena, joten 
SOTE-uudistus 2016 -tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

TERVE-SOS 2016 -tapahtuman ohjelma on liitteessä 3 ja hinnasto liit-
teessä 4. Ilmoittautuminen on tehty ryhmäilmoittautumisena, joten 
TERVE-SOS 2016 -tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohjelma



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 100 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/23
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

2 Hinnasto
3 Ohjelma 2
4 Hinnasto 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2016 § 6

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa esittelijän muutetun esi-
tyksen mukaisesti seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen 
jaostojen jäsenet osallistumaan Terveystaloustieteen seura ry:n, Ter-
veys- ja sosiaalitalousyksikkö CHESS:in (THL) ja Svenska Handels-
högskolanin järjestämään Terveystaloustieteen päivä 2016 -tapahtu-
maan, joka pidetään Svenska handelshögskolanin tiloissa Helsingissä 
5.2.2016:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sami Heistaro, jäsen

Sirpa Asko-Seljavaara, jäsen

Hannu Tuominen, jäsen

Leena Riittinen, varajäsen

Ensimmäinen jaosto

Toinen jaosto

Saija Salonen, jäsen

Kolmas jaosto

J.P. Roos, jäsen
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 43
Varallisuusraja sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumisen tuessa

HEL 2015-011494 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa sosiaalihuoltolain mukaisen 
liikkumisen tuen myöntämisessä käyttöön varallisuusrajat seuraavasti: 
tilisäästöt 5000 €/yhden hengen talous, 7000 €/kahden hengen talous, 
muu varallisuus yhteensä 25 000 €/talous. Varallisuudeksi katsotaan 
valtion verotuksessa viimeksi vahvistettu hakijan verotettava varalli-
suus. Varallisuuteen ei kuitenkaan lueta hakijan vakituista asuntoa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki kuljetustukena on määrä-
rahasidonnainen palvelu, jota on myönnetty kotona selviytymisen tuek-
si henkilöille niitä matkoja varten, joita he eivät kykene suorittamaan jul-
kisilla liikennevälineillä. 

Liikkumisen tukea myönnetään pääsääntöisesti vähävaraisille ikäihmi-
sille, joiden toimintakyky rajoittaa julkisten liikennevälineiden käyttöä, 
mutta jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kulje-
tuspalveluun. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja haki-
jan taloudelliseen tilanteeseen, joiden arvioinnissa käytetään hyväksi 
mm. lääkärin antamaa lausuntoa sekä tietoja hakijan bruttotuloista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 16.6.2015 kokouksessaan korottaa 
sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkojen tulorajoja samalle ta-
solle muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa seuraavasti: 1689 
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€/kk (brutto) yhden hengen talouden ja 3117 €/kk (brutto) kahden hen-
gen talouden osalta.

Sosiaali- ja terveysviraston kustannuskasvun hillitsemiseksi on perus-
teltua kohdentaa sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sitä eni-
ten tarvitseville. Useissa kunnissa ja kuntayhtymissä mm. Hämeenlin-
na, Eksote, Joensuu ja Mäntsälä, on käytössä kuljetustuen varallisuus-
raja. Kuusikkokunnista Vantaalla on käytössä 20 000 € varallisuusraja, 
myös muissa kuusikkokunnissa suunnitellaan varallisuusrajan asetta-
mista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi perustuu aina asiakkaan ilmaise-
maan tarpeeseen, sekä toisaalta arvioon asiakkaan omista voimava-
roista ja esim. taloudellisista edellytyksistä tilanteen ratkaisemiseksi. 
Määrärahasidonnaisen sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen koh-
distaminen vaikeimmassa asemassa olevien asiakkaiden liikkumisen ja 
kotona selviytymisen tukemiseen, on perusteltua rajattaessa palvelujen 
piiriin kuuluvien määrää

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 44
Palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan asia-
kasmaksut

HEL 2015-013285 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluasumisen osavuoro-
kautisen hoidon ja päivätoiminnan maksut ovat 1.4.2016 lukien 17,90 
euroa vuorokaudessa.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa virastopäällikön päätöksellään tarkis-
tamaan em. maksut yhdenmukaisiksi jatkossa asetuksen muutoksella 
ja kaupunginhallituksen linjauksella tarkistettavien päivä- ja yöhoidon 
maksujen kanssa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti 15.12.2015 § 377 uudelleen val-
misteltavaksi palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoimin-
nan asiakasmaksut. Perusteluna oli, että kaupunginhallitus käsittelee 
ensin valtioneuvoston asiakasmaksuasetuksen 1350/2015 aiempia 
käytäntöjä huomattavasti korkeampien maksuluokkien käyttöönoton 
Helsingissä. 

Kaupunginhallitus käsitteli em. asian 1.2.2016 § 98 ja päätti linjaukse-
naan, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksulain ja 
-asetuksen mukaiset maksut peritään vain indeksien mukaisesti koro-
tettuna. Päätös merkitsee, että päivä- ja yöhoidon maksua korotetaan 
17,60 eurosta 17,90 euroon eikä asetuksen mahdollistamaa enimmäis-
määrää.
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Sosiaali- ja terveysvirastossa on vakiintunut käytäntö, että palveluasu-
misen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan maksut on päätetty 
saman suuruisiksi päivä- ja yöhoidon maksun kanssa. Vuonna 2016 
maksu on 17,90 euroa vuorokaudessa. Mikäli asiakas osallistuu toimin-
taan alle 4 tuntia päivässä, peritään puolet maksusta, joka on 8,95 eu-
roa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Palvelualueiden johtajat
Osastopäällikkö
Asiakasmaksut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.02.2016 § 98

HEL 2015-013285 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja poti-
lasmaksuja koskevina linjauksina seuraavaa: 

1. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksulain ja -
asetuksen mukaiset maksut peritään vain indeksien mukaisesti 
korotettuina

2. nykyiset asiakas- ja potilasmaksuvapautukset pidetään voimas-
sa ja uusia asiakas- ja potilasryhmiä ei vapauteta asiakas- ja po-
tilasmaksuista

3. terveyskeskusmaksua ei peritä helsinkiläisiltä

Käsittely

01.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kaupunginhallitus päättää sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakas- ja potilasmaksuja koskevina linjauksina seuraavaa:

1. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksulain ja -
asetuksen mukaiset maksut peritään vain indeksien mukaisesti 
korotettuina

2. nykyiset asiakas- ja potilasmaksuvapautukset pidetään voimas-
sa ja uusia asiakas- ja potilasryhmiä ei vapauteta asiakas- ja po-
tilasmaksuista

3. terveyskeskusmaksua ei peritä helsinkiläisiltä

Kannattaja: Pilvi Torsti

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Hannu Oskalan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

25.01.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 8.1.2016

HEL 2015-013285 T 02 05 00

Lähtökohdat

Valtioneuvosto on antanut 19.11.2015 asetuksen 1350/2015 sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttami-
sesta. Laista ja asetuksista tulevia asiakasmaksuja sekä maksuja kos-
kevia tulorajoja tarkistetaan joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksi-
tarkistuksilla. Aiempiin tehtyihin tarkistuksiin nähden muutoksena on 
se, että tasasuuruisia asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan in-
deksikorotuksen lisäksi 27,5 prosentilla, jolloin kokonaiskorotukseksi 
muodostuu runsaat 29 prosenttia. Tasasuuruisten maksujen korotuk-
sella tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron li-
säystä maksukertymään. .



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 107 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/25
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveysvirastolta lausuntoa 
asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten enimmäismaksujen perimi-
sestä.

Maksuja koskevat aiemmat päätökset

Helsingin kaupunginhallitus päätti 7.2.2000 § 197 potilasmaksuja kos-
kevina linjauksinaan seuraavaa:

- terveydenhuollon potilasmaksut peritään edelleenkin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten enimmäis-
määrien suuruisina

- mitään potilasryhmää ei vapauteta potilasmaksuista

- uusi laitoshoidon perusmaksu otetaan käyttöön terveyslautakunnan 
päätöksellä, koska kysymyksessä ei kaupunginhallituksen mielestä ole 
periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävä potilasmaksu.

Edellä olevaa linjausta on noudatettu siitä lähtien, lukuun ottamatta ter-
veyskeskusmaksua, jonka poistaminen hyväksyttiin vuoden 2013 talou-
sarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Sosiaalilautakunta on edelleen 2.12.2008 päättänyt, että seuraavista 
palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-
netun lain ja asetuksen mukaiset enimmäismaksut 1.1.2009 alkaen:

- palvelut joita kunta järjestää omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka 
korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa (laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 b §)

- maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta (laki sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksuista 7 c §)

- enintään puoli tuntia kestävä tilapäinen kotipalvelukäynti (laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 §)

- lyhytaikainen laitoshoito (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista 12 §)

- vain joko päivällä tai yöllä sosiaalihuollon laitoksessa annettu hoito 
(laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 13 §)

- kuntoutushoito (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
14 §)

- maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaista laitoshoidosta perittävä 
maksu (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 26 a §)
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Lisäksi sosiaalilautakunta päätti, että 1.1.2009 lukien sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 § 2 ja 3 momentin perus-
teella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuolto-
na tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta. laitoshuollosta tai asu-
mispalvelusta lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu on enintään 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 20 
§ määrätyn enimmäismäärän suuruinen.

Olemassa olevien päätösten valossa virastolla olisi ollut valtuudet ko-
rottaa hintoja ilman erillisiä päätöksiä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 15.12.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.12.2015 § 377 äänin 11-1 (tyh-
jiä 2) käsitellessään palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päi-
vätoiminnan asiakasmaksuja palauttaa asian uudelleen valmisteltavak-
si palautusehdotuksessa esitetyillä perusteluilla. Palautusehdotuksen 
mukaan asia esitettiin palautettavaksi uuteen valmisteluun kunnes kau-
punginhallitus on käsitellyt valtioneuvoston asiakasmaksuasetuksen 
1350/2015 aiempia käytäntöjä huomattavasti korkeampien maksuluok-
kien käyttöönoton Helsingissä. Palautusehdotuksessa todettiin edel-
leen, että maksuasetus tuli kuntien tietoon vasta marraskuun lopussa 
eikä asetuksen sisältämiä asioita ole voitu käsitellä sen paremmin po-
liittisina päätöksinä kuin v.2016 budjetin valmistelussakaan. Valtioneu-
vosto päättää asetuksen sisällöstä, mutta jättää kuntien harkintaan 
maksuhaarukan käytön. Lautakunta näin ollen esittää, että kaupungin-
hallitus käsittelisi uudelleen asetuksen sallimien maksuluokkien käyt-
töönoton ja viranhaltijoille myönnetyn delegointimahdollisuuden. 

Valtioneuvoston asiakasmaksuasetuksen talousvaikutukset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan tulot ovat yhteensä 
noin 180 miljoonaa euroa, josta asiakasmaksujen osuus on noin 115 
miljoonaa euroa. Sosiaalihuollon maksut muodostavat noin 2/3 perityis-
tä asiakasmaksuista, lopun 1/3 ollessa terveydenhuollon maksuja. Ei-
tulosidonnaisten maksujen osuus on noin 32 miljoonaa euroa. Euro-
määräisesti pääosa (yli 70 %) sosiaali- ja terveydenhuollon perimistä 
asiakasmaksuista on tulosidonnaisia maksuja, joiden osalta maksut 
nousisivat vain indeksikorotuksen verran (1,7 %) 

Ei-tulosidonnaisista maksuista merkittävimmät ovat Helsingissä suun 
terveydenhuollon maksut (11,7 milj. e), akuuttisairaanhoidon hoitopäi-
vämaksu (9,5 milj. e), poliklinikka- ja päivystysmaksut (yhteensä 3,6 
milj. e) sekä psykiatrian potilasmaksut (1,4 milj. e). Ei-tulosidonnaisista 
maksuista vajaa 10 % kohdentuu sosiaalihuollon maksuihin. 
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Pelkän indeksikorotuksen vaikutus ei-tulosidonnaisiin maksuihin (32 
milj. e) on vuositasolla noin 0,5 milj. euroa.  

Täysimääräisten korotusten vaikutukset (yhdessä indeksikorotuksen 
kanssa) ovat arviolta 8,5 milj. euroa. Taloudellisten vaikutusten arvioin-
tia hankaloittaa se, että maksukatto nousee ainoastaan indeksin ver-
ran, jolloin maksukatto täyttyy aiempaa nopeammin aiempaa useam-
malla. Helsinkiläisille myönnetään vuosittain noin 6500 vapaakorttia, 
joista runsaat puolet kaupungin toimesta ja loput HUSissa (8000 korttia 
joista arviolta runsas 3000 helsinkiläisille). 

Arviossa lähtökohtana on, että noin 2/3 (21 milj. euroa) ei-tulosidonnai-
sista maksuista muodostuu suun terveydenhuollon maksuista ja akuut-
tisairaanhoidon hoitopäivämaksuista. Suun terveydenhuollon maksut 
ovat maksukaton ulkopuolella ja laitoshuollosta maksukaton ylittymisen 
jälkeen perittävä ylläpitomaksu nousisi asetuksen mukaisesti vastaa-
valla enimmäiskorotuksella (29 %) kuin muutkin ei-tulosidonnaiset mak-
sut. Loppujen maksujen osalta on arvioitu maksukaton syövän 1/3 ko-
rotuksesta.

Pelkästä erilliskorotuksesta luopuminen merkitsisi Helsingin osalta siis 
noin 8 milj. euron tulonmenetystä. Vertailun vuoksi todettakoon, että 
HUSin valtuuston 16.12.2015 päättämä pelkässä indeksikorotuksessa 
pysyttäytyminen merkitsee karkeasti arvioiden vajaan 7 milj. euron lisä-
kustannusta Helsingin kaupungille, kun korotuksen vaikutukseksi oli ar-
vioitu 18,5 milj. e koko HUS tasolla.

Kannanotto maksujen korotuksiin

Maksunkorotuksia ei ole huomioitu kaupungin talousarviossa, mutta li-
sääntynyt tulokertymä vahvistaisi kaupungin tulopohjaa ja täten toisi 
vastaavan suuruisen pelivaran sosiaali- ja terveydenhuollon tiukkaan 
rahoitukseen. 

Maksuilla on tärkeä rooli paitsi tulojen keräämisen näkökulmasta myös 
eräissä palveluissa kysynnän ohjaamisen näkökulmasta. Esimerkiksi 
kela-korvauksen tason heikentäminen suun terveydenhuollossa tuo po-
tilaita enenevässä määrin julkisen terveydenhuollon piiriin, mikä kehitys 
edelleen saattaisi vahvistua mikäli hintoja ei korotettaisi.

Maksujen korotusta harkittaessa tulisi ottaa huomioon se, että mikäli 
kunnat päätyvät hyvin erilaisiin maksulinjauksiin, saattavat potilaat ha-
keutua siihen kuntaan, jossa asiakasmaksut ovat pienimmät. 

Lisäksi yhtenä näkökulmana tulee ottaa huomioon se, että vuonna 
2019 tulossa olevan sote-uudistuksen yhteydessä nyt päätettävänä 
olevat kaupunkikohtaiset maksulinjaukset tulevat joka tapauksessa me-
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nettämään merkityksensä, koska kunnat eivät enää jatkossa ole päät-
tämässä asiasta. Käytännössä kyse on siis kolmeksi vuodeksi tehtä-
västä päätöksestä. 

Sosiaali- ja terveysvirasto katsoo, että Helsingin ei tulisi, etenkään 
muista kunnista poiketen, olla noudattamatta valtioneuvoston asetuk-
sen mahdollistamia enimmäismaksuja.

Terveyskeskusmaksu

Muista pääkaupunkiseudun kunnista poiketen Helsinki lopetti terveys-
keskusmaksun perimisen helsinkiläisiltä vuoden 2013 alusta. Terveys-
keskusmaksun bruttotuotto oli 4,2 milj. euroa. Nettotuotto perinnän ku-
lujen (ml. luottotappiot) jälkeen arvioitiin 3,1 milj. euroksi. Terveyskes-
kusmaksun suuruus on muuttunut vuonna 2012 käytössä olleesta 
13,80 eurosta asetuksen mahdollistamaan 20,90 euron enimmäismak-
suun. Uusilla hinnoilla terveyskeskusmaksun nettotuotoksi voidaan tä-
ten arvioida noin 5 miljoonaa euroa. 

Kaupunginhallituksen ottaessa kantaa ja päättäessä maksunkorotuk-
sista, on perusteltua että se samalla ottaa kantaa myös terveyskeskus-
maksuun.

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

jussi.lind(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 § 377

HEL 2015-013285 T 02 05 00

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian puheenjohtaja Anttilan esityksestä 
uudelleen valmisteltavaksi palautusehdotuksessa esitetyillä perusteluil-
la.

Käsittely

15.12.2015 Palautettiin

Palautusehdotus:
Maija Anttila: Lautakunta päättää palauttaa asian uuteen valmisteluun 
kunnes kaupunginhallitus on käsitellyt VN asiakasmaksuasetuksen 
1350/2015 aiempia käytäntöjä huomattavasti korkeampien maksuluok-
kien käyttöönoton Helsingissä. Maksuasetus tuli kuntien tietoon vasta 
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marraskuun lopussa eikä asetuksen sisältämiä asioita ole voitu käsitel-
lä sen paremmin poliittisina päätöksinä kuin v.2016 budjetin valmiste-
luissakaan. 

Valtioneuvosto päättää asetuksen sisällöstä, mutta jättää kuntien har-
kintaan maksuhaarukan käytön. Kaupunginhallitus on v.2000 tehnyt 
päätöksen, minkä pohjalta viranhaltijoille delegoitiin päätösvalta panna 
maksuasetus täytäntöön käyttäen aina maksuasetuksen korkeinta luok-
kaa. Silloisen kaupunginhallituksen linjauksen perusteena oli käytäntö, 
jolloin maksuasetuksen tasoja nostettiin pääsääntöisesti vain indeksien 
mukaisesti. Nyt tehty VN päätös nostaa asetuksen mukaisia maksuja 
noin 30%. Tilanne poikkeaa siten erittäin radikaalisti v.2000 päätöksen-
teon tilanteesta. 

Näin ollen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käsittelisi uudel-
leen asetuksen sallimien maksuluokkien käyttöönoton ja viranhaltijoille 
myönnetyn delegointimahdollisuuden.  

Kannattaja: Tuomas Tuure

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää palauttaa asian uuteen valmisteluun 
kunnes kaupunginhallitus on käsitellyt VN asiakasmaksuasetuksen 
1350/2015 aiempia käytäntöjä huomattavasti korkeampien maksuluok-
kien käyttöönoton Helsingissä. Maksuasetus tuli kuntien tietoon vasta 
marraskuun lopussa eikä asetuksen sisältämiä asioita ole voitu käsitel-
lä sen paremmin poliittisina päätöksinä kuin v.2016 budjetin valmiste-
luissakaan.  Valtioneuvosto päättää asetuksen sisällöstä, mutta jättää 
kuntien harkintaan maksuhaarukan käytön. Kaupunginhallitus on 
v.2000 tehnyt päätöksen, minkä pohjalta viranhaltijoille delegoitiin pää-
tösvalta panna maksuasetus täytäntöön käyttäen aina maksuasetuksen 
korkeinta luokkaa. Silloisen kaupunginhallituksen linjauksen perustee-
na oli käytäntö, jolloin maksuasetuksen tasoja nostettiin pääsääntöises-
ti vain indeksien mukaisesti. Nyt tehty VN päätös nostaa asetuksen 
mukaisia maksuja noin 30%. Tilanne poikkeaa siten erittäin radikaalisti 
v.2000 päätöksenteon tilanteesta.  Näin ollen lautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus käsittelisi uudelleen asetuksen sallimien maksuluok-
kien käyttöönoton ja viranhaltijoille myönnetyn delegointimahdollisuu-
den.  

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Joonas 
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Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuo-
minen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
palautusehdotuksen äänin 11 - 0 (tyhjiä 2).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 45
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran vanhusten ja vammaisten kuljetus-
mahdollisuuksien kehittämistä koskevasta toivomusponnesta

HEL 2015-010372 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edistää ikäihmisten ja vam-
maisten henkilöiden omatoimista liikkumista. Tämän tavoitteen edistä-
miseksi virasto tekee jatkuvaa yhteistyötä HSL:n kanssa. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on tehnyt HSL:n kanssa yhteistyötä muun 
muassa asiakkaiden joukkoliikenteen käytön opastamisessa. Monipuo-
lisissa palvelukeskuksissa toimii vapaaehtoisia joukkoliikenteen käytön 
opastajia. Sosiaali- ja terveysviraston fysioterapeutit opastavat ja neu-
vovat ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä käyttämään julkista joukkolii-
kennettä. Samassa yhteydessä kartoitetaan mahdollisten apuvälinei-
den tarve liikkumisen turvaamiseksi.  

HSL ja sosiaali- ja terveysvirasto edistävät yhdessä muiden hallinto-
kuntien kanssa laajasti ymmärretyn esteettömyyden toteuttamista pal-
veluissa ja toiminnoissa. HSL:n kanssa koordinoidaan muun muassa 
pysäkkisuunnittelua viraston palvelupisteiden saavutettavuuden takaa-
miseksi.

Sosiaalihuoltolain 23 §:ssä on määritelty liikkumista tukevat palvelut. 
Sanotun lain nojalla esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne on ensi-
sijainen tapa järjestää soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palve-
luja järjestetään henkilöille, jotka eivät itsenäisesti kykene käyttämään 
julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen 
toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimi-
sen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Sosi-
aali- ja terveysvirasto myöntää vähävaraisille henkilöille, joilla on vai-
keuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä, enintään neljä kuukausit-
taista yhdensuuntaista kuljetuspalvelumatkaa.

Vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluista on määräykset lain vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(3.4.1987/380) 8 §:n 2 momentissa. Lain määräyksiä on tarkennettu 
asetuksessa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
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tukitoimista (18.9.1987/759). Sanotun asetuksen 6 §:n nojalla vammai-
sella henkilöllä on oikeus välttämättömien työ- ja opiskelumatkojen li-
säksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen vapaa-ajan matkaan ja asiointi-
matkaan. Nämä matkat on tarkoitettu mahdollistamaan asiakkaiden 
asioiden hoito, harrastaminen ja osallistuminen yhteiskuntaan.

Vammaispalvelulain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun ja sosiaali-
huoltolain nojalla myönnettävien liikkumista tukevien palveluiden 23 §:n 
3 momentin kohtien kolme ja neljä mukaisista yksilöllisistä kuljetuspal-
veluista päätetään vammaisten sosiaalityössä.

Vammaisten sosiaalityön sosiaalihuollon asiantuntijoiden apuna toimii 
fysioterapeutteja. Osana kuljetuspalvelun palvelutarpeen arviointia fy-
sioterapeutit tekevät asiakkaan kanssa koematkan julkisilla joukkolii-
kennevälineillä. Jos sen yhteydessä havaitaan, että hakija kykenee 
käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä, fysioterapeutit opastavat ja 
rohkaisevat hakijoita julkisten liikennevälineiden käyttöön.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen mahdollistaa osallistumisen yhteiskuntaan ja 
ehkäisee syrjäytymistä. Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toi-
mintaan, harrastuksiin ja arkisten asioiden hoitoon tukee henkilön toi-
mintakykyä, antaa mielekkyyttä elämään ja edistää yleisesti hyvinvoin-
tia."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
1.3.2016 mennessä lausuntoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toi-
vomusponnesta koskien vanhusten ja vammaisten kuljetusmahdolli-
suuksien kehittämistä.
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”Kaupunginvaltuusto on hyväksyessään Stadin ikäohjelman, joka pai-
nottaa kuntoutusta ja kotona asumista, kehottanut sosiaali- ja terveys-
tointa yhteistyössä HSL:n kanssa kehittämään vanhusten ja samalla 
vammaisten kuljetusmahdollisuuksia, jotta he pääsevät tarjottuihin pal-
veluihin.”

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 46
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Veronika Honkasalon ym. aloitteesta nuorten radikalisoitu-
misen ennaltaehkäisemistä koskevan moniammatillisen työryhmän 
perustamiseksi

HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sisäasiainministeriö julkaisi vuonna 2012 kansallisen toimenpideohjel-
man väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelman ta-
voitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä väkivaltaisia tekoja, joiden 
motiivina on edistää radikaaleja aatteita, oppeja tai ideologioita. Toi-
menpideohjelmassa on erityisesti huomioitu nuorten radikalisoitumisen 
ja väkivaltaiseen ääriliikkeeseen ajautumisen ennaltaehkäisy sekä pai-
kallisten viranomaisten välinen yhteistyö. Ennaltaehkäisy edellyttää ra-
dikalisoitumisen varhaisten merkkien tunnistamista sekä puuttumista il-
miön varsinaisiin syihin. 

Osana kansallista toimenpideohjelmaa Helsingin poliisilaitos asetti 
1.4.2013 pysyvän paikallisten viranomaisten yhteistyöryhmän, jonka 
tehtävänä on seurata väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä ilmiöitä ja 
niiden kehitystä Helsingissä sekä valmistella tarvittaessa toimenpiteitä 
havaittuihin ilmiöihin puuttumiseksi. Yhteistyöryhmä levittää tietoa ja 
osaamista ilmiöstä myös muille viranomaisille ja sidosryhmille. Työryh-
mään on nimetty edustajat Helsingin poliisilaitoksen lisäksi muun 
muassa sosiaali- ja terveysvirastosta, kaupunginkansliasta, nuorisoa-
siankeskuksesta, opetusvirastosta, Puolustusvoimista ja suojelupoliisis-
ta. 

Sisäasiainministeriön mukaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaeh-
käisyn kannalta on tärkeää vähentää erityisesti nuorten syrjäytymistä 
yhteiskunnasta, yhteiskunnan jakaantumista ja alueellista segregaatio-
ta. Moniammatillinen viranomaistiimi Ankkuri, joka työskentelee Helsin-
gin poliisilaitoksen tiloista käsin, pyrkii estämään lasten ja nuorten syr-
jäytymistä muun muassa jalkautumalla nuorten pariin ja puuttumalla 
varhaisessa vaiheessa alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen. Tiimiin 
kuuluu poliisien lisäksi Helsingin kaupungin palveluksessa olevia sosi-
aali- ja terveystoimen ammattilaisia. Toiminnan piirissä oleville henki-
löille etsitään ja tarjotaan heidän tarpeittensa mukaisia palveluja ja hoi-
topolkuja. Ankkuritiimin yhteistyötahoja ovat eri viranomaiset ja apua 
tarjoavat järjestöt. Ankkuritiimi käsittelee vuodessa noin tuhat asiakas-
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ta, joista suurin osa on rikoksilla oireilevia nuoria. Lisäksi tiimin asiak-
kaina on läheisväkivallantekijöitä ja ekstremistejä. Ankkuritiimin asiak-
kaina on ollut myös Syyrian ja Irakin taistelualueille lähtöä harkinneita 
ja sieltä palaavia henkilöitä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä monin 
tavoin osana perustyötään. Nuorille tarjolla olevia palveluja ovat muun 
muassa nuorten alueelliset sosiaalityön palvelupisteet, opiskelutervey-
denhuolto, nuorisoasematoiminta, nuorten työhönohjaus, sähköisen 
työnhaun Talent Studio sekä moniammatillisella työotteella toimiva 
Nuorten Ohjaamo Helsinki. Sosiaali- ja terveysvirasto osallistuu yhteis-
työkumppanina Me-säätiön taloudellisesti tukemaan viisivuotiseen 
(2016-2020) hankkeeseen, jossa haetaan uudenlaisia ratkaisumalleja 
maahanmuuttajanuorten aseman parantamiseksi.    

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että nuorten radikalisoitumista jo 
ehkäistään useiden moniammatillisten verkostojen avulla. Tästä syystä 
sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tarvetta uuden työryhmän perusta-
miselle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuorten radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäi-
syllä on merkittäviä sekä nuoriin itseensä että yleisimmin väestöön liit-
tyviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia."     

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anne Kuvaja, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Tuominen, nuorten palvelujen päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
29.3.2016 mennessä lausuntoa koskien valtuutettu Veronika Honkasa-
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lon ja 43 muun valtuutetun aloitetta, jossa ehdotetaan nuorten ekstre-
mismiä ennaltaehkäisevän moniammatillisen työryhmän perustamista.

"Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että Helsinkiin 
muodostetaan esimerkiksi Nuorisoasiainkeskuksen johdolla moniam-
matillinen (mm. sosiaali- ja terveystoimi, opetus, poliisi, uskonnolliset 
yhteisöt, tutkimusyhteisöt, järjestöt) työryhmä, joka suunnittelee, miten 
nuorten radikalisoitumiseen tulisi Helsingin tasolla puuttua ja miten il-
miötä tulisi ennaltaehkäistä. Työryhmän tehtäväksi asetetaan lisäksi 
selvityksen tuominen kaupunginhallitukselle."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anne Kuvaja, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Tuominen, nuorten palvelujen päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 18.02.2016 § 22

HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskuksen strateginen tavoite on lisätä helsinkiläisten 
nuorten kykyä nähdä maailma toisten silmin. Kun Helsinki muuttuu yhä 
monikulttuurisemmaksi, sovittelun ja empatian taidot korostuvat. Nuori-
solautakunta katsoo, että tehokkaimmat tavat torjua väkivaltaista ekst-
remismiä ovat osallisuuden ja mielekkyyden kokemukset sekä epäoi-
keudenmukaisuuden ja syrjinnän kokemusten käsittely. Juuri tästä 
syystä helsinkiläisessä nuorisotyössä on merkittävästi lisätty maksutto-
man matalan kynnyksen harrastustoiminnan mahdollisuuksia, vahvis-
tettu tukea ja yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa, koulutettu 
henkilöstöä monimuotoisuudesta sekä kehitetty uusia malleja vanhem-
pien kanssa tehtävään työhön. Yhdessä järjestöjen ja poliisin kanssa 
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on mm. järjestetty iltoja, joissa vanhempien ja nuorten kanssa keskus-
tellaan ääriajattelusta ja neuvotaan miten tulee toimia epäillessä radika-
lisoitumista.

Väkivaltaisen ekstremismin ja laajemmin väkivallan kohdalla uhrius ja 
tekijyys eivät ole toisistaan irrallisia asioita. Monen rikoksen taustalla on 
syvä osattomuuden, kiusaamisen ja ulossulkemisen, jopa väkivallan 
kokemus. Vaikka se ei oikeuta väkivaltaan turvautumista, tämän yhtey-
den ymmärtäminen auttaa löytämään tehokkaita tapoja estää väkival-
taa ja puuttua ajoissa. Kaikista ryhmistä ulossuljettu, kielteisen palaut-
teen kierteeseen joutunut nuori on helppo rekrytoinnin kohde väkivaltai-
sille jengeille kotimaassa tai sota-alueilla. Olennaista on auttaa kieltei-
seen kääntynyttä identiteettiä kääntymään kohti myönteistä. Tämän 
vuoksi esimerkiksi oikeiden harrastusporukoiden löytäminen tässä vai-
heessa on kriittistä. 

Aloite osuu oikeaan siinä, että Helsingissä ei kaupungin toimesta nyt 
tehdä kohdennettua nuorisotyötä radikalisoituneiden nuorten kanssa. 
Väkivallan estämiseksi sekä väkivaltaan syyllistyneiden kanssa työs-
kentelemiseksi tehdään kuitenkin kohdennettua työtä useissa nuoriso- 
tai sosiaalialan järjestöissä, näistä tunnetuimpina Helsinki Missio ja 
Aseman Lapset.

Nuorisoasiainkeskus on viime vuosina aloittanut yhteistyön Wienin kau-
pungin nuorisotoimen kanssa. Wienissä aloitteessa kuvattua toimintaa 
toteutetaan jalkautuvana työnä, joka keskittyy erityisesti äärioikeistoon. 
Sellaisenaan mallia ei ole ainakaan vielä kyetty mm. taloudellisista 
syistä siirtämään Helsinkiin. Nuorisoasiainkeskus on tunnistanut rasisti-
sesti ajattelevien ja toimivien nuorten kanssa työskentelyn yhdeksi ke-
hittämisalueeksi, jota tullaan katsomaan nuorisotoimenjohtajan vetä-
mässä nuorisoasiainkeskuksen maahanmuuttajatyön kehittämisryh-
mässä vuoden 2016 aikana. Arviointi- ja kehittämistyössä tullaan hyö-
dyntämään olemassa olevia verkostoja muihin ammattikuntiin sekä sel-
vittämään, millä ehdoin järjestöjen roolia kaikille turvallisen ja tasaver-
taisen yhteiskunnan rakentamisessa voitaisiin entisestään vahvistaa. 
Tässä yhteydessä nuorisoasiainkeskus arvioi myös, tulisiko Helsingin 
poliisilaitoksen Ankkuri-ryhmässä olla poliisin ja sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten lisäksi myös nuorisotyöntekijä. Ankkuri-ryhmä on nuoriin 
ensimmäisten rikoksen tekijöihin keskittyvä ammattilaistiimi.

Nuorisolautakunta katsoo, että aloitteessa nostetaan esille merkittävä 
asia. Nuorisolautakunta katsoo kuitenkin, että aiheen tiimoilta tehdään 
jo nyt laajamittaista, moniammatillista yhteistyötä ainakin neljän mo-
niammatillisen verkoston avulla. Sen vuoksi nuorisolautakunta ei näe 
tarvetta uuden työryhmän perustamiselle. 
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Verkostoista merkittävin aloitteen näkökulmasta on väkivaltaisen ekst-
remismin ennaltaehkäisyn Helsingin yhteistyöverkosto. Helsingin polii-
silaitoksen johdolla yhteistyöverkosto kokoaa aloitteessa mainitut toimi-
jat jo nyt käsittelemään tapoja puuttua väkivaltaiseen ääriajatteluun ja 
siitä seuraavaan, yhteiskuntakehityksen kannalta vaaralliseen toimin-
taan. Verkoston kautta ammattilaiset jakavat kokemuksiaan ja tietojaan 
ääriajattelusta ja -toiminnasta. Verkostossa ovat mukana aloitteessa 
mainitut toimijat. Verkosto on laajentanut toimialaansa vuonna 2016 yk-
sittäisten riskinuorten tunnistamisesta myös väkivaltaisen ekstremismin 
syntysyihin eli mm. vihapuheen ja rasismiin käsittelyyn. Aloitteeseen 
liittyvä valmistelu voidaan hyvin toteuttaa ko. verkoston puitteissa.

Tämän lisäksi nuorisolain edellyttämä moniammatillinen Helsingin 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on valinnut 9.2.2016 yhdeksi kol-
mesta painopisteestään rasisminvastaisuuden, johon liittyen ryhdytään 
valmistelemaan yhteistä toimintasuunnitelmaa mm. nuorisoasiainkes-
kuksen, opetusviraston, Helsingin seurakuntayhtymän, Helsingin polii-
silaitoksen ja Kaartin jääkärirykmentin yhteistyönä. Suunnittelutyötä 
johtaa nuorisoasiainkeskus. Myös tässä työssä on tunnistettu, että 
pelkkä yhdenvertaisuuden edistäminen ei riitä vaan tarvitaan tapoja 
puuttua vihapuheeseen ja yhteiskuntarauhan kannalta vaarallisiin mieli-
piteisiin. Yhteinen työskentely tulee käsittelemään mm. henkilökunnan 
koulutusta vihapuheen käsittelyyn. Alustava suunnitelma käsitellään 
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksessa 12.4.2016.

Kolmanneksi opetusviraston johtamassa Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten kotoutumis- ja palveluverkostossa on mukana laaja joukko se-
kä järjestöjä että Helsingin hallintokuntia kehittämässä palvelujärjestel-
mää nuorille.  

Näiden lisäksi aihe nousee esille myös Maahanmuuttajanuorten Helsin-
ki -hankkeessa, jota toteutetaan Me-säätiön tuella. Hankkeen tavoittee-
na on tasa-arvoistaa maahanmuuttajanuorten asemaa Helsingissä. 
Hankkeessa tullaan toteuttamaan viiden vuoden mittaisia, uusien työ-
mallien kokeiluja yhteensä 500 000 eurolla vuodessa. Hankkeen tä-
mänhetkisessä palvelumuotoiluvaiheessa on mukana noin kaksikym-
mentä suoraan nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista kehittä-
mässä ja testaamassa ratkaisuja maahanmuuttajanuorten aseman ta-
sa-arvoistamiseksi. Lisäksi hankkeeseen rekrytoidut nuoret kokemus-
suunnittelijat kartoittavat syrjinnän kokemuksia ikäisiltään nuorilta. 
Hankkeen alustaviksi teemoiksi on jo tunnistettu mm. uudet tavat käsi-
tellä epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän kokemuksia, suomalaisten 
kaverien puute, vanhempien järjestelmätuntemus sekä alkaneen rikos-
kierteen katkaisu. Hankkeessa oleva rahoitus voi tarjota mahdollisuuk-
sia myös tähän teemaan.
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Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Opetuslautakunta 02.02.2016 § 10

HEL 2015-012973 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsinki on asettanut 1.4.2013 paikallisen viranomaisten työryhmän, jo-
ka seuraa sisäministeriön 2012 julkaisemaa kansallista toimenpideoh-
jelmaa väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Helsingissä 
väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyä toteutetaan laajassa yh-
teistyössä eri viranomaisten välillä keskustellen ja sopien parhaista me-
nettelytavoista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Helsingin yhteis-
työryhmää johtaa Helsingin poliisilaitoksen ennalta ehkäisevän toimin-
talinjan johtaja, ja sen jäseninä on edustajia mm. Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirastosta, nuorisoasiainkeskuksesta ja opetusviras-
tosta sekä valtion edustajia mm. rikosseuraamuslaitokselta, puolustus-
voimista ja suojelupoliisista sekä kolmannen sektorin toimijoita. Kansal-
lisen tason väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn työryhmää joh-
detaan sisäministeriössä.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on seurata väkivaltaiseen ekstremismiin liit-
tyviä ilmiöitä ja niiden kehitystä Helsingissä sekä valmistella tarvittavia 
toimenpiteitä havaittuihin ilmiöihin puuttumiseksi. Yhteistyöryhmä levit-
tää tietoa ja osaamista ilmiöstä myös muille viranomaisille ja sidosryh-
mille.

Opetusvirasto on mukana kehittämässä ICthinking-interventiotapaan 
perustuvaa menetelmää, joka kohdentuu identiteettityöskentelyyn ja 
toimii suvaitsevaisuutta ja kriittistä ajattelua edistävänä työkaluna. Sen 
tavoitteena on ennalta ehkäistä ulkopuolisuuden kokemusta, joka saat-
taa kehittyä identiteettikriisin myötä. Helsingin opetusvirasto ottaa myös 
meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä huomioon radikalisoitu-
misen ehkäisemiseen liittyvät asiat ja niiden käsitteleminen kirjataan 
opetussuunnitelmiin. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat 
tuoreen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämiä asioita ja opetusvi-
raston ohjeistuksissa on otettu huomioon radikalisoitumiseen ja vihapu-
heisiin liittyvät asiat ja niihin liittyviä toimia tehdään yhteistyössä eri vi-
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ranomaisten sekä lasten ja nuorten huoltajien kanssa. Opiskeluhuolto-
henkilöstö toimii kouluissa ja oppilaitoksissa asiantuntijoina ennaltaeh-
käisyyn ja varhaiseen puuttumiseen liittyvissä asioissa ja toimii opetus-
henkilöstön ja nuorten tukena tässä työssä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 47
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sari Mäkimattilan ym. aloitteesta internet-verkkoyhteyden 
järjestämisestä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin

HEL 2015-013296 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Kehitysvammahuollon ryhmäkotien asukkaat ovat siirtyneet ASU-
hankkeessa toteutetun laitoshuollon purkamisen myötä vuokrasuhtei-
seen ryhmäkodeissa toteutettavaan asumiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston vammaispalvelujen toimesta on helmikuus-
sa 2016 kartoitettu kehitysvammaisten ryhmäkotien tilanne asukkaiden 
käytössä olevien internet-verkkoyhteyksien osalta. Kartoituksen mu-
kaan 29 ryhmäkodin 307 asukkaasta internettiä käyttäviä asukkaita oli 
yhteensä 82. Eniten internettiä käytettiin omalla älypuhelimella (38 kpl). 
Mokkulan oli itse hankkinut 18 asukasta ja tabletti oli käytössä 13 asuk-
kaalla. Osassa ryhmäkoteja (11 kpl) on lisäksi wlan/laajakaistayhteys 
kaupungin tai taloyhtiön puolesta ja osa asukkaista on maksanut inter-
net-liittymänsä itse. Tukiasumisessa asuvien osalta internettiä käyttä-
vien tarkka osuus ei ollut tiedossa, koska tukiasukkaat tekevät mielei-
sensä sopimukset operaattoreiden kanssa ja ovat itse hankkineet äly-
puhelimensa tai internet-liittymän.

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) Oy:n mukaan uusiin asumiskoh-
teisiin, joihin kehitysvammaisten erityisasuminen myös kuuluu, ei tule 
taloyhtiön toimesta internet-yhteyttä. Hekassa on kuitenkin valmistelus-
sa esitys, jonka mukaan liittymät olisivat tulevaisuudessa kaikissa 
asunnoissa vuokraan kuuluvana.

Ryhmäkodeissa on henkilökunnan käytössä työtehtävien hoitamista 
varten kaupungin hallinnon tietoliikenneverkko (Helnet). Tätä verkkoa 
ei voi käyttää asukkaiden tietoliikenneverkkona.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan, jotta kaikkien ke-
hitysvammaisten ryhmäkotien asukkaat olisivat yhdenvertaisessa ase-
massa, on perusteltua järjestää asukkaille tietoliikenneyhteys myös nii-
hin ryhmäkoteihin, joissa sitä ei vielä ole ja asiakkailla on tarvetta inter-
netin käytölle. Vammaistyö kartoittaa kevään 2016 aikana internet-liitty-
mien tarpeen eri ryhmäkodeissa ja tavoitteena on, että em. ryhmäko-
tien yleisissä tiloissa on jatkossa internet-yhteys asukkaiden käytettä-
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vissä. Mikäli yhteyttä ei voida toteuttaa kiinteistön toimesta, sosiaali- ja 
terveysvirasto varmistaa, että kaikissa kehitysvammaisten ryhmäko-
deissa on mahdollisuus internet-yhteyteen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ryhmäkotien internet-yhteydet edistävät kehitysvammaisten ryhmäko-
tien asukkaiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta muiden kansalaisten 
kanssa."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sari Mäkimattila 49:n muun valtuutetun kanssa esittää 
2.12.2015 päivätyssä aloitteessaan seuraavaa:

"Helsingin kaupungilla on 35 kehitysvammaisten ryhmäkotia. Jotta 
asukkaat voisivat kommunikoida nykyistä esteettömämmin perheensä, 
läheistensä, viranomaisten ym kanssa, niihin tulee järjestää toimiva in-
ternet-verkkoyhteys, kuten YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus 
edellyttää.

Eduskunta on hyväksynyt YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia kos-
kevan yleissopimuksen maaliskuussa 2015. Yleissopimuksen mukaan 
vammaisilla tulee olla mahdollisuus täysimääräiseen ja tehokkaaseen 
osallistumiseen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen (3. artikla). 
Vammaisille henkilöille tulee järjestää yhdenvertainen pääsy tieto- ja 
viestintäteknologiajärjestelmiin (9.artikla).

Nettiyhteyksien saaminen kehitysvammaisten ryhmäkoteihin kuuluu ny-
kyaikaan. Se lisäisi mahdollisuutta kommunikointiin osalle asukkaista, 
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koska internetissä on saatavilla uusia kehittyneitä kommunikointimene-
telmiä. Se helpottaisi ja vahvistaisi myös yhteydenpitoa omaisiin esi-
merkiksi nettikameran avulla. Nyt kehitysvammaisten oikeutta tasaver-
taiseen osallisuuteen on rajoitettu. Osallisuuden rajoittaminen lisää syr-
jäytymisriskiä (THL 2015)."

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa anta-
maan aloitteesta lausunnon 15.3 2016 mennessä.

Kaupungin tietotekniikka ja viestintäosasto on myös ottanut kantaa asi-
aan.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 48
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma)

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan yksimielisesti hyväksyttyjen vas-
taehdotusten mukaisesti muutetun lausunnon asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) luonnoksesta ja siihen liittyvistä toivo-
musponsista:

"Tavoite 8: Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintaisten 
pienten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevien 
mielenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun piirissä olevien nuorten 
siirtymistä normaaliasumiseen silloin, kun vahvemman tuen tarve lak-
kaa. Myös suurin osa asunnottomista on yksinäisiä henkilöitä, joille riit-
tää pieni asunto. 

Nuoret ovat valmiita tinkimään mm. asuntojen pinta-alasta. Kaupungin 
tulisi toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia 
asuntoja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvit-
taessa muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastai-
sivat paremmin nuorten maksukykyä. 

Tavoite 9: Asuinalueiden elinvoimaisuus

Tavoitteen tärkeys korostuu niiden asukkaiden kohdalla, jotka syystä 
tai toisesta viettävät suurimman osan ajastaan kodissa ja sen läheisyy-
dessä. 

Elinvoimaisuuden perusta ovat asuntoalueiden riittävät lähipalvelut, ku-
ten päivittäistavarakaupat. Lisäksi erilaisilla kokoontumistiloilla voidaan 
tukea yhteisöllisyyttä yksinasuvien, nuorten, perheiden, iäkkäiden ja 
maahanmuuttajien kesken. Toiminnassa voivat olla mukana asukasyh-
distykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi ja yksityiset 
kuntalaiset.

Autottomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden toteuttamista tu-
lee lisätä hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.
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Tavoite 10: Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen

Kotona asuvan iäkkään ja vammaisen kannalta esteettömyys ja turvalli-
suus ovat erityisen tärkeitä. 

Kaupungin esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealuee-
seen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asui-
nympäristö ja palvelut. Linjaukset koskevat kaikkia virastoja, joten ne 
tulee ottaa huomioon myös asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa 
ja toteutuksessa ja niihin liittyvässä kehitystyössä. 

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien toteuttaminen on tärkeää, sillä 
ne on laadittu yli 65 -vuotiaiden asukkaiden osuuden perusteella. Alue-
suunnitelmissa tarkastellaan esteettömät reitit, alueet ja puistot esteet-
tömine penkkeineen. Katualueiden kehittämiseen kuuluu muun muassa 
jalankulun ja pyöräilyn parempi erottelu ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden 
huomiointi. Erityistä huomiota vaativat pyörätuolin ja rollaattorin käyttä-
jät sekä näkövammaiset. 

Keväällä 2014 Helsingissä tehdyn alueellisen riskianalyysin mukaan 
ikääntyneiden paloturvallisuusriskit ovat kasvamassa. Pelastuslaitok-
sen tavoitteena on parantaa asumisen turvallisuutta sekä ennaltaeh-
käistä palo- ja onnettomuusriskejä. Riskien vähentämiseksi luodaan 
turvallisen asumisen toimintamalleja. Asuntorakentamisessa turvalli-
suuden huomioon ottaminen on tärkeää.

Tavoite 12: Asukasrakenteen monipuolisuus

On oleellista mahdollistaa iäkkäiden asukkaiden erilaiset asumisratkai-
sut, joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista 
iäkkäiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikäihmisten oma-
toimiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikäihmisille suunnattui-
hin asuntohankkeisiin. Ikääntyvät kaupunkilaiset eivät ole erityisryhmä. 
Iäkkäille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokraisia, pieniä 
asuntoja.

Laitosmainen asuminen puretaan ja painopiste siirretään kohti kotona 
ja kodinomaisessa ympäristössä asumista erikseen tuotettavien palve-
luiden avulla. Asuminen tullaan pääasiallisesti järjestämään pieninä yk-
siköinä tai erillisinä asuntoina tavallisissa asuintaloissa. Asuntojen ja lä-
hiympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen tulee tukea asukkaiden 
mahdollisuutta kotona asumiseen, omatoimiseen liikkumiseen ja nor-
maalipalvelujen käyttöön.

Nuorten asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä, kun kiinnitetään eri-
tyistä huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todellisessa 
asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. Lasten-
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suojelulain 35 §:n mukaan silloin, kun lastensuojelun tarve oleelliselta 
osin johtuu puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai 
kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen kuntou-
tumiselle, kunnan on viivytyksettä korjattava asumisoloihin liittyvät 
puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Tällaisia perheitä 
koskevia lausuntoja tehdään virastossa vuosittain 50 - 70. 

On tärkeää, että pitkäaikaisasunnottomat pääsevät tavallisille asunto-
markkinoille ja erillisiä hankkeita ja tukiasuntoja tarjotaan vain sellaisil-
le, jotka eivät selviä asumisesta ilman tukea. 

Ympäristöministeriön valmistelema uusi AUNE -ohjelma on kansallisen 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvä toimenpideohjelma. 
Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
tehdään aktiivisesti viraston asumis- ja velkaneuvonnan avulla. Asu-
misneuvonnan roolia on mahdollista vahvistaa ja vakiinnuttaa AUNE -
ohjelman mukaisesti. Tällöin se uuden sosiaalihuoltolain hengessä jal-
kautetaan osaksi sosiaalisen kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän sosi-
aalityön prosesseja.

Viraston asumisneuvonta vahvistaa ja kehittää maahanmuuttajien ko-
toutumiseen liittyviä palveluja Asumiskummi -pilotin muodossa tilanteis-
sa, joissa uhkaa asunnottomuus. Yhteistyötä tehdään Helsingin kau-
pungin asuntojen (Heka), muiden vuokranantajien sekä kolmannen 
sektorin kanssa. Varaudutaan siihen, että Helsinkiin ja muualle pääkau-
punkiseudulle hakeutuu lähivuosina huomattava määrä uusia maahan-
muuttajaryhmiä.

Valtakunnallisen kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoit-
teena on, että Suomessa ei enää vuonna 2020 asu laitoksissa yhtään 
kehitysvammaista. He asuvat ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä ja erilli-
sissä asunnoissa ja saavat tarvitsemansa tuen.  Viraston hankeohjel-
maan sisältyy kehitysvammaisten asuntoryhmähankkeita, joille ei ole 
löytynyt sijaintia. Näiden asuntoryhmien on tarkoitus sijoittua normaa-
leihin asuinrakennuksiin. On tärkeää, että näille hankkeille yhteistyössä 
kaupungin eri viranomaisten kanssa löytyvät sopivat rakennushank-
keet, jotta Helsinki täyttää valtakunnallisen tavoitteen. Näiden hankkei-
den rahoitukseen saadaan Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kuksen (Ara) erityisasumisen investointiavustusta. Asuntoryhmät sopi-
vat hyvin täydennysrakentamisalueille, joissa on jo palvelut, ja alueille, 
joissa vuokrataso on kohtuullinen.

On tärkeää, että vähemmän tukea tarvitsevien vammaisten asumista 
tuetaan niin, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vapautuvien es-
teettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikunta- ja toimintara-
joitteiset sekä pysyvästi vammaiset.
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Virasto tukee ikääntyvien kaupunkilaisten kotona asumista. Tavoitteena 
on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ympärivuoro-
kautisessa hoidossa (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteen-
sä) asuvien osuus pienenee.

Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen 
toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjestöjen ja 
vapaaehtoisten kanssa.

Monipuolinen palvelukeskus tarjoaa palveluja ja toimintamahdollisuuk-
sia kotona asuville ikääntyneille ja työttömille. Kotona asumista tukevia 
avopalveluja ovat palvelukeskustoiminta, omaishoidon toimintakeskus 
ja päivätoiminta. Ympärivuorokautisia palveluja ovat lyhytaikaishoito, 
arviointijaksot, ryhmäasuminen sekä palveluasuminen. Keskukset voi-
vat antaa neuvontaa ja tietoa asumisen vaihtoehdoista. Keskuksista on 
myös mahdollista jalkautua lähialueille, jolloin toimintaa voidaan järjes-
tää kerhotiloissa tms.

Monipuolisia palvelukeskuksia on toiminnassa yhteensä kymmenen. 
Verkostoa laajennetaan kahdella uudella kohteella, jotka sijoittuvat 
Vuosaareen ja Kannelmäki-Malminkartano -alueelle.

Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erimuotois-
ta ikäihmisille soveltuvaa esteetöntä asumista täydennysrakentamisen, 
peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla. Tontinluovutu-
sehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää ehto, jonka mukaan osan 
asukkaista edellytetään olevan iäkkäitä. Samalla tulee kuitenkin taata 
monipuolinen asukasrakenne. 

Uusia palveluasumishankkeita ei tarvita paljon, koska tavoitteena on 
iäkkäiden kotona asuminen. Palveluasumisessa tarve kohdistuu ensisi-
jassa ryhmäkotimuotoiseen palveluasumiseen, sillä valtaosa asukkais-
ta on muistisairaita, joille on suunnitteilla muistikylä (-kyliä). Viraston 
hankkeissa iäkkäiden laitosasumista muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi 
palveluasumiseksi, joitakin monipuolisia palvelukeskuksia korvataan 
uudishankkeilla ja erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi.

Lähitulevaisuudessa eniten tuetun asumisen tarpeita on ympäristömi-
nisteriön selvityksen mukaan ikääntyneillä asukkailla, kehitysvammai-
silla ja mielenterveyskuntoutujilla. Eliniän piteneminen sekä vanhimpien 
ikäluokkiin kuuluvien asukkaiden määrän kasvu vaikuttavat selvästi 
ikääntyneiden asumisen tukipalvelujen kysyntään. Myös mielentervey-
songelmaisten ja asumisessaan tukea tarvitsevien asukkaiden määrän 
arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan. Palvelujen tarpeessa arvioidaan 
tulevaisuudessa olevan entistä moniongelmaisempia ja entistä enem-
män nuoria mielenterveyskuntoutujia. 
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Lautakunta haluaa korostaa mielenterveyskuntoutujien ja nuorten asu-
misen, hoidon, syrjäytymisen ja sairauden ennaltaehkäisyn näkökul-
masta. Asumisen järjestymisellä on suurta merkitystä myös sote-budje-
tin määrärahojen kohdentumisissa.

Siksi on tärkeää, että kaupungissa vuosittain kootaan ja priorisoidaan 
asuntotarpeet kunkin erityisryhmän osalta. Samassa yhteydessä on hy-
vä myös selvittää, miten erityisryhmien integroituminen muun asumisen 
joukkoon käytännössä sujuu ja tarpeen vaatiessa kehittää toimintatapo-
ja ongelmien ehkäisemiseksi.

Lautakunta esittää, että AM ohjelman täytäntöön panossa selvitetään, 
miten Helsinki on toteuttanut Ympäristöministeriön laatimaa ohjetta 
kunnille "Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma", väliraportti 2015. 
Selvityksessä pitää kiinnittää erityistä huomiota helsinkiläisten ikäänty-
vien monipuolisiin asumisen - ja asuntojen korjaustarpeisiin. Selvitys-
työn tulokset pitää ottaa huomioon AM ohjelman täytäntöönpanossa.

Toivomusponnet

Sosiaali- ja terveystointa koskevat toivomusponnet kohdistuvat lukuun 
9. eli ikääntyvien asumisen kehittäminen, josta virasto nostaa esiin seu-
raavat keskeiset asiat:

 Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on kotona asumisen tukemi-
nen. Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nou-
see ja ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasumi-
nen ja laitoshoito yhteensä) asuvien osuus pienenee.

 Kotona asumista tukee asunnon ja alueen esteettömyys ja turvalli-
suus sekä riittävät kaupalliset palvelut, joista tulee huolehtia.

 Yhteisöllinen asuminen merkitsee eri henkilöille erilaisia asioita. Sen 
vuoksi kaupunki on halunnut mahdollistaa monenlaiset yhteisöllisyy-
den muodot mm. hyödyntämällä olemassa olevia kokoontumistiloja 
yhteisöllisiin kokoontumisiin alueilla (esim. Naapuruuspiirit).  

 Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuk-
sen toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjes-
töjen ja vapaaehtoisten kanssa.

 Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erilaisia 
esteettömiä ikäihmisille soveltuvia asuntoja täydennysrakentami-
sen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla.

 Kaupungin omia uusia palveluasumishankkeita tarvitaan vain muu-
tamia, sillä tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen val-
taosalle iäkkäistä. Palveluasuntoja on suunnitteilla Kontulaan, Vuo-
saareen ja Kannelmäki -Malminkartano -alueelle. Tämän lisäksi ole-
massa olevia kiinteistöjä muutetaan laitoksista palveluasumiseksi ja 
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erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi, koska valtaosa 
palveluasumista tarvitsevista on muistisairaita."

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäljempänä mainitut vastaehdo-
tukset 1 - 4 yksimielisesti ilman äänestystä.

1. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän, että lausunnon sivulle 3, neljännen kappa-
leen loppuun lisätään, että:

"Varaudutaan siihen, että Helsinkiin ja muualle pääkaupunkiseudulle 
hakeutuu lähivuosina huomattava määrä uusia maahanmuuttajaryh-
miä."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

2. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäys päätösehdotukseen: Lautakunta esittää, että AM 
ohjelman täytäntöön panossa selvitetään, miten Helsinki on toteuttanut 
Ympäristöministeriön laatimaa ohjetta kunnille "Ikääntyneiden asumi-
sen kehittämisohjelma", väliraportti 2015. Selvityksessä pitää kiinnittää 
erityistä huomiota helsinkiläisten ikääntyvien monipuolisiin asumisen - 
ja asuntojen korjaustarpeisiin. Selvitystyön tulokset pitää ottaa huo-
mioon AM ohjelman täytäntöönpanossa.

Kannattaja: Seija Muurinen

3. Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lausunnon sivulle 2, viidennen kappaleen loppuun li-
sätään, että "Iäkkäille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokrai-
sia, pieniä asuntoja", ja sivulle 4, viidenteen kappaleeseen lisätään 
teksti "sillä valtaosa asukkaista on muistisairaita, joille on suunnitteilla 
muistikylä (-kyliä)".

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

4. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäys päätösehdotukseen: Lautakunta haluaa korostaa 
mielenterveyskuntoutujien ja nuorten asumisen, hoidon, syrjäytymisen 
ja sairauden ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Asumisen järjestymisellä 
on suurta merkitystä myös sote-budjetin määrärahojen kohdentumisis-
sa. 

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 AM-2016 ohjelmaluonnos 30.11.2015
2 AM-2016 toivomusponnet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon asumisen ja maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) 
luonnoksesta ja siihen liittyvistä toivomusponsista:

"Tavoite 8: Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintaisten 
pienten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevien 
mielenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun piirissä olevien nuorten 
siirtymistä normaaliasumiseen silloin, kun vahvemman tuen tarve lak-
kaa. Myös suurin osa asunnottomista on yksinäisiä henkilöitä, joille riit-
tää pieni asunto. 

Nuoret ovat valmiita tinkimään mm. asuntojen pinta-alasta. Kaupungin 
tulisi toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia 
asuntoja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvit-
taessa muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastai-
sivat paremmin nuorten maksukykyä. 

Tavoite 9: Asuinalueiden elinvoimaisuus

Tavoitteen tärkeys korostuu niiden asukkaiden kohdalla, jotka syystä 
tai toisesta viettävät suurimman osan ajastaan kodissa ja sen läheisyy-
dessä. 

Elinvoimaisuuden perusta ovat asuntoalueiden riittävät lähipalvelut, ku-
ten päivittäistavarakaupat. Lisäksi erilaisilla kokoontumistiloilla voidaan 
tukea yhteisöllisyyttä yksinasuvien, nuorten, perheiden, iäkkäiden ja 
maahanmuuttajien kesken. Toiminnassa voivat olla mukana asukasyh-
distykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi ja yksityiset 
kuntalaiset.
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Autottomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden toteuttamista tu-
lee lisätä hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Tavoite 10: Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen

Kotona asuvan iäkkään ja vammaisen kannalta esteettömyys ja turvalli-
suus ovat erityisen tärkeitä. 

Kaupungin esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealuee-
seen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asui-
nympäristö ja palvelut. Linjaukset koskevat kaikkia virastoja, joten ne 
tulee ottaa huomioon myös asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa 
ja toteutuksessa ja niihin liittyvässä kehitystyössä. 

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien toteuttaminen on tärkeää, sillä 
ne on laadittu yli 65 -vuotiaiden asukkaiden osuuden perusteella. Alue-
suunnitelmissa tarkastellaan esteettömät reitit, alueet ja puistot esteet-
tömine penkkeineen. Katualueiden kehittämiseen kuuluu muun muassa 
jalankulun ja pyöräilyn parempi erottelu ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden 
huomiointi. Erityistä huomiota vaativat pyörätuolin ja rollaattorin käyttä-
jät sekä näkövammaiset. 

Keväällä 2014 Helsingissä tehdyn alueellisen riskianalyysin mukaan 
ikääntyneiden paloturvallisuusriskit ovat kasvamassa. Pelastuslaitok-
sen tavoitteena on parantaa asumisen turvallisuutta sekä ennaltaeh-
käistä palo- ja onnettomuusriskejä. Riskien vähentämiseksi luodaan 
turvallisen asumisen toimintamalleja. Asuntorakentamisessa turvalli-
suuden huomioon ottaminen on tärkeää.

Tavoite 12: Asukasrakenteen monipuolisuus

On oleellista mahdollistaa iäkkäiden asukkaiden erilaiset asumisratkai-
sut, joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista 
iäkkäiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikäihmisten oma-
toimiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikäihmisille suunnattui-
hin asuntohankkeisiin. Ikääntyvät kaupunkilaiset eivät ole erityisryhmä.

Laitosmainen asuminen puretaan ja painopiste siirretään kohti kotona 
ja kodinomaisessa ympäristössä asumista erikseen tuotettavien palve-
luiden avulla. Asuminen tullaan pääasiallisesti järjestämään pieninä yk-
siköinä tai erillisinä asuntoina tavallisissa asuintaloissa. Asuntojen ja lä-
hiympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen tulee tukea asukkaiden 
mahdollisuutta kotona asumiseen, omatoimiseen liikkumiseen ja nor-
maalipalvelujen käyttöön.

Nuorten asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä, kun kiinnitetään eri-
tyistä huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todellisessa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 134 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/29
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. Lasten-
suojelulain 35 §:n mukaan silloin, kun lastensuojelun tarve oleelliselta 
osin johtuu puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai 
kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen kuntou-
tumiselle, kunnan on viivytyksettä korjattava asumisoloihin liittyvät 
puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Tällaisia perheitä 
koskevia lausuntoja tehdään virastossa vuosittain 50 - 70. 

On tärkeää, että pitkäaikaisasunnottomat pääsevät tavallisille asunto-
markkinoille ja erillisiä hankkeita ja tukiasuntoja tarjotaan vain sellaisil-
le, jotka eivät selviä asumisesta ilman tukea. 

Ympäristöministeriön valmistelema uusi AUNE -ohjelma on kansallisen 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvä toimenpideohjelma. 
Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
tehdään aktiivisesti viraston asumis- ja velkaneuvonnan avulla. Asu-
misneuvonnan roolia on mahdollista vahvistaa ja vakiinnuttaa AUNE -
ohjelman mukaisesti. Tällöin se uuden sosiaalihuoltolain hengessä jal-
kautetaan osaksi sosiaalisen kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän sosi-
aalityön prosesseja.

Viraston asumisneuvonta vahvistaa ja kehittää maahanmuuttajien ko-
toutumiseen liittyviä palveluja Asumiskummi -pilotin muodossa tilanteis-
sa, joissa uhkaa asunnottomuus. Yhteistyötä tehdään Helsingin kau-
pungin asuntojen (Heka), muiden vuokranantajien sekä kolmannen 
sektorin kanssa.  

Valtakunnallisen kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoit-
teena on, että Suomessa ei enää vuonna 2020 asu laitoksissa yhtään 
kehitysvammaista. He asuvat ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä ja erilli-
sissä asunnoissa ja saavat tarvitsemansa tuen.  Viraston hankeohjel-
maan sisältyy kehitysvammaisten asuntoryhmähankkeita, joille ei ole 
löytynyt sijaintia. Näiden asuntoryhmien on tarkoitus sijoittua normaa-
leihin asuinrakennuksiin. On tärkeää, että näille hankkeille yhteistyössä 
kaupungin eri viranomaisten kanssa löytyvät sopivat rakennushank-
keet, jotta Helsinki täyttää valtakunnallisen tavoitteen. Näiden hankkei-
den rahoitukseen saadaan Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kuksen (Ara) erityisasumisen investointiavustusta. Asuntoryhmät sopi-
vat hyvin täydennysrakentamisalueille, joissa on jo palvelut, ja alueille, 
joissa vuokrataso on kohtuullinen.

On tärkeää, että vähemmän tukea tarvitsevien vammaisten asumista 
tuetaan niin, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vapautuvien es-
teettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikunta- ja toimintara-
joitteiset sekä pysyvästi vammaiset.
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Virasto tukee ikääntyvien kaupunkilaisten kotona asumista. Tavoitteena 
on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ympärivuoro-
kautisessa hoidossa (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteen-
sä) asuvien osuus pienenee.

Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen 
toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjestöjen ja 
vapaaehtoisten kanssa.

Monipuolinen palvelukeskus tarjoaa palveluja ja toimintamahdollisuuk-
sia kotona asuville ikääntyneille ja työttömille. Kotona asumista tukevia 
avopalveluja ovat palvelukeskustoiminta, omaishoidon toimintakeskus 
ja päivätoiminta. Ympärivuorokautisia palveluja ovat lyhytaikaishoito, 
arviointijaksot, ryhmäasuminen sekä palveluasuminen. Keskukset voi-
vat antaa neuvontaa ja tietoa asumisen vaihtoehdoista. Keskuksista on 
myös mahdollista jalkautua lähialueille, jolloin toimintaa voidaan järjes-
tää kerhotiloissa tms.

Monipuolisia palvelukeskuksia on toiminnassa yhteensä kymmenen. 
Verkostoa laajennetaan kahdella uudella kohteella, jotka sijoittuvat 
Vuosaareen ja Kannelmäki-Malminkartano -alueelle.

Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erimuotois-
ta ikäihmisille soveltuvaa esteetöntä asumista täydennysrakentamisen, 
peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla. Tontinluovutu-
sehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää ehto, jonka mukaan osan 
asukkaista edellytetään olevan iäkkäitä. Samalla tulee kuitenkin taata 
monipuolinen asukasrakenne. 

Uusia palveluasumishankkeita ei tarvita paljon, koska tavoitteena on 
iäkkäiden kotona asuminen. Palveluasumisessa tarve kohdistuu ensisi-
jassa ryhmäkotimuotoiseen palveluasumiseen, sillä valtaosa asukkais-
ta on muistisairaita. Viraston hankkeissa iäkkäiden laitosasumista muu-
tetaan ryhmäkotimuotoiseksi palveluasumiseksi, joitakin monipuolisia 
palvelukeskuksia korvataan uudishankkeilla ja erillisiä palveluasuntoja 
muutetaan ryhmäkodeiksi.

Lähitulevaisuudessa eniten tuetun asumisen tarpeita on ympäristömi-
nisteriön selvityksen mukaan ikääntyneillä asukkailla, kehitysvammai-
silla ja mielenterveyskuntoutujilla. Eliniän piteneminen sekä vanhimpien 
ikäluokkiin kuuluvien asukkaiden määrän kasvu vaikuttavat selvästi 
ikääntyneiden asumisen tukipalvelujen kysyntään. Myös mielentervey-
songelmaisten ja asumisessaan tukea tarvitsevien asukkaiden määrän 
arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan. Palvelujen tarpeessa arvioidaan 
tulevaisuudessa olevan entistä moniongelmaisempia ja entistä enem-
män nuoria mielenterveyskuntoutujia. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 136 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/29
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Siksi on tärkeää, että kaupungissa vuosittain kootaan ja priorisoidaan 
asuntotarpeet kunkin erityisryhmän osalta. Samassa yhteydessä on hy-
vä myös selvittää, miten erityisryhmien integroituminen muun asumisen 
joukkoon käytännössä sujuu ja tarpeen vaatiessa kehittää toimintatapo-
ja ongelmien ehkäisemiseksi.

Toivomusponnet

Sosiaali- ja terveystointa koskevat toivomusponnet kohdistuvat lukuun 
9. eli ikääntyvien asumisen kehittäminen, josta virasto nostaa esiin seu-
raavat keskeiset asiat:

 Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on kotona asumisen tukemi-
nen. Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nou-
see ja ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasumi-
nen ja laitoshoito yhteensä) asuvien osuus pienenee.

 Kotona asumista tukee asunnon ja alueen esteettömyys ja turvalli-
suus sekä riittävät kaupalliset palvelut, joista tulee huolehtia.

 Yhteisöllinen asuminen merkitsee eri henkilöille erilaisia asioita. Sen 
vuoksi kaupunki on halunnut mahdollistaa monenlaiset yhteisöllisyy-
den muodot mm. hyödyntämällä olemassa olevia kokoontumistiloja 
yhteisöllisiin kokoontumisiin alueilla (esim. Naapuruuspiirit).  

 Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuk-
sen toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjes-
töjen ja vapaaehtoisten kanssa.

 Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erilaisia 
esteettömiä ikäihmisille soveltuvia asuntoja täydennysrakentami-
sen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla.

 Kaupungin omia uusia palveluasumishankkeita tarvitaan vain muu-
tamia, sillä tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen val-
taosalle iäkkäistä. Palveluasuntoja on suunnitteilla Kontulaan, Vuo-
saareen ja Kannelmäki -Malminkartano -alueelle. Tämän lisäksi ole-
massa olevia kiinteistöjä muutetaan laitoksista palveluasumiseksi ja 
erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi, koska valtaosa 
palveluasumista tarvitsevista on muistisairaita."

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallitus pyytää lausuntoa luonnoksesta asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016 (AM ohjelma).

Lausunnonantajilta toivotaan kannanottoja erityisesti omaa toimialaan-
sa koskeviin päämääriin ja tavoitteisiin. Kannanottoja toivotaan oman 
toimialan osalta myös asiaan liittyvistä toivomusponsista.
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Lausuntojen perusteella luonnoksesta laaditaan ehdotus asumisen ja 
maankäytön toteutusohjelmaksi 2016. Ehdotus tuodaan kaupunginval-
tuuston käsittelyyn kevätkaudella 2016.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 AM-2016 ohjelmaluonnos 30.11.2015
2 AM-2016 toivomusponnet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Asuntolautakunta 21.01.2016 § 6

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Asuntolautakunta antoi AM-ohjelmaluonnoksesta 2016 seuraavan lau-
sunnon:

Asuntotuotannon määrä

Ohjelman tuotantotavoite on asetettu 5 500 asuntoon. Ottaen huo-
mioon väestönkasvun se on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Lisäk-
si se on haasteellinen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kannalta. Ta-
voitteen saavuttamiseen vaikuttaa myös suhdannetilanne, erityisesti 
asuntojen kysyntä markkinoilla. On hyvä, että ohjelmassa painotetaan 
edelleen täydennysrakentamista olemassa oleville alueille ja sosiaali-
sen sekoittamisen periaatteita uusilla asuinalueilla. 

Aravavuokra-asunnot

Aravavuokra-asuntojen osuus on nostettu 25 prosenttiin, kokonaismää-
räksi tulee 1 375 asuntoa. Muutos on lähinnä kosmeettinen, koska ara-
vatuotantona toteutetut opiskelija- ja nuorisoasunnot on nyt siirretty vä-
limuodon asunnoista aravavuokra-asuntojen luokkaan, minne ne kuulu-
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vatkin. Opiskelijoille ja nuorille on tavoitteena 300 asuntoa, joten muita 
aravavuokra-asuntoja tuotettaisiin 1 075. Ohjelmassa ei määritellä sitä 
kuinka suuri osuus näistä on erityisryhmille (kehitysvammaiset, vaikea-
vammaiset, vanhusväestö jne.) tarkoitettuja. Olisi tärkeää asettaa mää-
rällinen tavoite tavallisille aravavuokra-asunnoille, koska tällä tarjonnal-
la on enemmän merkitystä asuntomarkkinoilla.

Valtion asuntopolitiikka tiukentaa aravaehtoja

Omakustannusvuokra

Valtioneuvoston asetuksen muutos vuokra-asuntolainojen ja asumisoi-
keustalolainojen korkotuesta on hyväksytty 7.1.2016. Valtion tukemien 
vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrissa ja käyttövastikkeissa perit-
tävälle tuleviin korjauksiin varautumiselle asetetaan euromääräinen 
enimmäisraja ja omarahoitusosuuden koron enimmäismäärä alenne-
taan kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin. Lisäksi lainanlyhen-
nysten määrää uusissa korkotukilainoissa lisätään lainan alkuvuosina 
korkotukilainajärjestelmän houkuttelevuuden parantamiseksi. Asetus-
muutoksella pyritään poistamaan eroja eri yhteisöjen omistamien val-
tion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokra- ja käyttövasti-
ketasoissa ja hillitsemään asumiskustannusten nousua. Omarahoitus-
koron enimmäismäärän vähentäminen on selkeä heikennys omistajalle. 

Tulorajat

Hallitusohjelmassa esitetään, että ”Ara-vuokra-asuntojen asukasvalin-
toja kehitetään paremman kohtaannon saavuttamiseksi liittämällä asu-
kasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan tulorajat. Asukkaan tulot tar-
kistetaan ara-vuokra-asuntoon muuton ja asunnon vaihdon yhteydessä 
sekä uusissa sopimuksissa viiden vuoden välein. Siirtymäaika asun-
nosta on kaksi vuotta. Ara-asuntojen asukasvalinnasta voidaan poiketa 
tapauksissa, joissa julkinen tuki ei johda epäterveeseen asukaskilpai-
luun yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden kanssa.” Lisäksi hallitusoh-
jelmassa linjataan toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden ja vaikeasti 
työllistyvien erityisestä suosimisesta asukasvalinnassa.

Tulorajojen palauttaminen valtion tukemien asuntojen asukasvalintaan 
ja toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden sekä vaikeasti työllistyvien eri-
tyinen suosiminen eivät edistä tavoitetta vuokratalojen monipuolisesta 
asukasrakenteesta ja sosiaalisesti tasapainoisista asuinalueista. Huo-
no-osaisuuden keskittymisen kasvaminen aiheuttaa vakavan segregaa-
tiouhan aravavuokrataloihin ja aravavuokratalovaltaisille alueille, ja se 
vaikeuttaa aravakohteiden tuotantoa täydennysrakentamisalueilla. 
Vuokrataloalueiden slummiutuminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti 
kun tulorajat tarkistetaan asunnonvaihtojen yhteydessä. Se aiheuttaa 
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myös asumista epäsopivissa asunnoissa kun tarvittavasta vaihdosta pi-
dättäydytään.

Tulorajoja koskeva valtioneuvoston päätös on valmisteltu. Asia hyväk-
syttäneen tammikuussa, ja asetuksen muutos on tulossa voimaan 
1.4.2016.

Uusi lyhyen korkotuen (10-vuotinen) tuotantomalli

Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti on valmisteltu uutta 
lyhyen korkotuen mallia, jonka tavoitteena on houkutella uusia toimijoi-
ta mukaan vuokra-asuntotuotantoon. Uudessa mallissa on vähemmän 
sääntelyä kuin perinteisessä aravatuotannossa. Aika näyttää lähteekö 
uutta tuotantoa tällä mallilla liikkeelle. Joka tapauksessa kaupunki rat-
kaisee mallin käynnistymisen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kautta. 
Mihin hallintamuotoon se sijoitetaan kaupungin asunto-ohjelmassa? 
Lakia tästä mallista ei ole vielä valmistunut.

Kaupungin intressit arava-asuntotuotannossa

Aravavuokra-asunnot ovat merkittävässä roolissa Helsingin asunto-
markkinoilla ja tarjoavat matalapalkka-alojen, lähinnä palvelusektorin, 
työntekijöille mahdollisuuden järjestää asumisensa kaupungissa, työ-
paikkojen läheisyydessä. Hallitusohjelman linjaukset ja järjestelmän 
muutokset tulevat nopeasti muuttamaan asukasrakenteen ja rajaa-
maan asuntokannan käyttöä. Siksi Helsingin tulee pyrkiä voimakkaasti 
vaikuttamaan järjestelmän ehtoihin. Asuntolautakunta ja kaupunginhal-
litus ovat lausunnoillaan vastustaneet aravaehtojen tiukennuksia. Tätä 
asiaa kannattaa pitää esillä vielä MAL-neuvotteluissa yhteistyössä mui-
den seudun kuntien kanssa. 

Jos valtion tukeman asuntotuotannon ehdot kiristyvät siten, että ne 
ovat haitallisia kaupungin oman asuntostrategian kannalta, kannattaa 
aravajärjestelmästä irtautumista harkita. Nykyisen hallituksen asunto-
poliittiset linjaukset aravajärjestelmän ehtoihin eivät edistä metropolia-
lueen kehittämistä, eivätkä ne tue kaupungin omia tärkeitä tavoitteita, 
hyvää asukasrakennetta, asuntokannan joustavaa käyttöä ja segregaa-
tion torjuntaa.

Välimuodon asunnot

Välimuodon asuntoja tavoitellaan 1 925, joka vastaa 35 prosentin 
osuutta. Välimuodoiksi luetaan mm. Hitas- ja asumisoikeusasunnot. 
Välimuoto on hieman vaikeasti avautuva käsite, koska se sisältää sekä 
hinta- ja laatusäänneltyä vapaarahoitteista että valtion tukemaa asunto-
tuotantoa. 
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Hitas on rahoitusmuodoltaan vapaarahoitteista, joten tuotteen voisi si-
joittaa myös osaksi vapaarahoitteista tuotantoa. Hitas-tuotannolle ei ole 
asetettu tontinluovutusta ohjaavaa määrällistä tavoitetta. Tuotantota-
voitteen määrittely on perusteltua, koska tällä kohtuuhintaisella tuotan-
nolla on hyvä kysyntä ja se mahdollistaa mm. lapsiperheiden asumisen 
kaupungissa. 

Hitas-järjestelmän prosessissa on asuntotuotantoa nimikkeellä ”hinta-
kontrolloidut omistusasunnot”.  Hankkeet esitellään ja hyväksytään hi-
tas-järjestelmässä, mutta jälkimarkkinoita ei säännellä, joten jälleen-
myyntihinta on vapaa. Tämä tuote tulisi nimetä sitä paremmin kuvaa-
valla nimikkeellä ”puoli-hitas”. Puoli-hitaksen osuus tulisi myös määri-
tellä ohjelmassa. 

Valtio tukee asumisoikeutta myöntämällä korkotukea tuotannon rahoi-
tukseen. Asumisoikeusasunnoille ei ole asetettu määrällistä tavoitetta, 
jonka avulla myös tämän rahoitusmallin tuotantoa voitaisiin ohjata. Asu-
misoikeuden kysyntä on ollut Helsingissä korkealla tasolla. Siksi tuo-
tantotavoitteen määrittely tälle mallille on perusteltua.

Välimalliin luetaan myös Aran tukemat, takauslainoin toteutettavat 
vuokra-asunnot ja korkotuella toteutettavat omaksi lunastettavat vuok-
ra-asunnot. Näille Aran tuotteille ei ole viime aikoina ollut suurta tuotan-
toa.

Osaomistusasuntoja ei ole viime aikoina juurikaan tuotettu, tuotteen 
painoarvo on vähäinen.

Sääntelemättömät vuokra- ja omistusasunnot

Sääntelemättömälle tuotannolle on varattu 40 prosentin osuus, 2 200 
asuntoa. Sääntelemättömässä tuotannossa on vaikea tietää asunnon 
loppukäytön hallintamuotoa, vuokraa vai omistusta. Sen vuoksi vapaa-
rahoitteiselle vuokra-asuntotuotannolle ei ole järkevää asettaa erillistä 
määrätavoitetta.  

Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Helsingin asuntotuotannon ohjauksessa luovuttiin vuonna 2012 koko 
tuotantoa koskevasta keskipinta-alatavoitteesta ja siirryttiin huoneisto-
tyyppijakauman ohjausmalliin, jonka keskeinen tavoite on perheasun-
noiksi soveltuvien asuntojen määrän kasvu. Perheasunnolla tarkoite-
taan vähintään kahden makuuhuoneen eli kolmen huoneen asuntoa. 
Vuodesta 2012 vuoteen 2014 on perheasuntojen osuus asuntotuotan-
nosta kasvanut, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta helsinkiläisten asumis-
väljyyteen, mikä on säilynyt noin 34 m²:nä henkilöä kohden. Helsingin 
asuntokannasta 59 prosenttia on pienasuntoja, yksiöitä ja kaksioita.
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Lapsiperheiden asumismahdollisuuksia ja perheasuntojen tarjontaa on 
syytä aktiivisesti parantaa, jotta mahdollistetaan lapsiperheiden asumi-
nen Helsingissä. Perheasuntokannan rakentamisen turvaamiseksi kau-
punki sääntelee uudistuotannon huoneistotyyppijakaumaa. Sääntely on 
ulotettu koskemaan hitasomistusasuntoja ja sääntelemättömiä omistu-
sasuntoja. Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona to-
teutetaan perheasuntoina 50–60 prosenttia valmistuneista asunnoista 
ja sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla 
30–40 prosenttia valmistuneista asunnoista. Sääntely ei koske vuokra- 
eikä asumisoikeusasuntoja. 

Yksityisellä sektorilla rakennetaan paljon pieniä vuokra-asuntoja. Asun-
tomarkkinoilla, vapaarahoitteisessa ja nuorille aikuisille suunnatussa 
vuokra-asuntotuotannossa, on tuotettu runsaasti pienasuntoja, koska 
niillä on hyvä kysyntä ja liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa. 
Pienasuntoja tuotetaan varmaankin riittävästi, eikä niiden tuotantoa tar-
vitse erityisesti edistää.

Perheasuntojen tuotannon ohjaus on perusteltua ja toteumaa on syytä 
seurata tarkasti. Asunto-ohjelman seurannan ja raportoinnin avulla saa-
daan selville nyt noudatetun sääntelyn kautta tuotettujen perheasunto-
jen määrä.   

Hissiprojekti vanhan asuntokannan kehittämisessä

Helsingin väestön ikääntyessä tarvitaan lisää hissejä vanhaan asunto-
kantaan. Hissien rakentamista edistetään hissiprojektilla. Kaupungin 
hissiasiamies neuvoo jälkiasennushissien suunnitteluun ja rakentami-
seen liittyvissä kysymyksissä. Asunto-osasto käsittelee ja hyväksyy 
kaupungin hissiavustukset, joilla rahoitetaan 10 prosenttia jälkiasenne-
tun hissin kustannuksista silloin kun valtio on myöntänyt 50 prosentin 
avustuksen.  Vuonna 2015 hissiavustuksilla valmistui 66 hissiä. Kau-
pungin osuus avustuksista oli vajaat 1,5 miljoonaa euroa. 

Olisi tarkoituksenmukaista, että hissiprojektin hallinnointi keskitettäisiin 
asunto-osastolle, jolloin myös kaupungin hissiasiamies työskentelisi 
asunto-osastolla. Näin hissiavustusta voitaisiin markkinoida ja toimeen-
panna yhdessä toimipisteessä. Sillä tavalla avustuksen tarve voidaan 
nykyistä paremmin ennustaa. 

Turvapaikanhakijoiden ja muun kielisen väestön vaikutukset asuntomarkkinoilla

Helsingissä asui vuoden 2015 alussa 83 549 vieraskielistä eli muuta 
kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Vie-
raskielisten osuus Helsingin väestöstä on 13,5 prosenttia. Yli 60 pro-
senttia kaupungin väestönkasvusta vuonna 2014 tuli vieraskielisistä. 
Helsingissä asuu useampi kuin joka neljäs Suomen vieraskielisistä, ja 
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itäisessä suurpiirissä useampi kuin joka neljäs Helsingin vieraskielisis-
tä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät puhuvat äidinkielenään venäjää, 
viroa, somalia tai englantia.

Helsingin väestönkasvu perustuu siis suurelta osin vieraskielisten asuk-
kaiden määrän kasvuun, jota tulevat voimistamaan syksyn 2015 pako-
laiskriisin myötä Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat.

Viime vuonna turvapaikanhakijoita tuli noin kymmenkertainen määrä ai-
kaisempiin vuosiin verrattuna. Ilmiö saattaa jäädä pysyväksi ja tulevai-
suudessa se on syytä huomioida asuntopolitiikassa ja muussa suunnit-
telussa. Asuntomarkkinoilla turvapaikanhakijat näkyvät vasta viipeellä, 
noin kuudesta yhdeksään kuukauden kuluttua maahan saapumisesta, 
mikä on turvapaikkahakemuksen käsittelyn arvioitu kesto. Oleskelulu-
van saaneet ovat vapaita muuttamaan Suomessa haluamalleen paik-
kakunnalle. Ennusteiden mukaan tänä vuonna noin 3000 oleskeluluvan 
saanutta hakeutuu Helsinkiin, mikä tulee aiheuttamaan kysyntäpiikin 
vuokra-asuntomarkkinoilla. Kaupungin vuokra-asuntoa voi hakea, kun 
on saanut vähintään vuoden pituisen oleskeluluvan. Kun edullisia vuok-
ra-asuntoja ei ole riittävästi tarjolla, asuntoja tullaan hakemaan myös 
vapailta markkinoilta. Asuntojen puute saattaa johtaa kriisimajoituksen 
rajuun kasvuun. 

Sote-uudistuksen vaikutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee Helsingissä 
vaikuttamaan erityisryhmien käytössä oleviin asuntoihin sekä sosiaali- 
ja terveysviraston palvelussuhdeasuntoihin. Esitetyssä uudistuksessa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta itsehal-
lintoalueille.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvirasto vastaa Helsingissä helsinkiläis-
ten erityisryhmien asumisen ja palveluiden järjestämisestä. Osan eri-
tyisryhmien asunnoista omistaa Helsingin kaupunki ja osa hankitaan 
ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta. On oletettavissa, että sosiaali- ja 
terveysviraston käyttämät ja välivuokraamat asunnot ja asumispalvelu-
yksiköt eivät siirry sellaisenaan uudelle sote-organisaatiolle, vaan jää-
vät kaupungin omistukseen ja hallinnoitavaksi. 

Sosiaali- ja terveysvirastolla on lisäksi käytössään kaupungin omista-
mia palvelussuhdeasuntoja, jotka on vuokrattu sosiaali- ja terveysviras-
ton henkilökunnalle. Palvelurakenneuudistuksen jälkeen palvelussuh-
deasuntoja tarvitaan vähemmän omalle henkilökunnalle. Toisaalta hen-
kilökunta, jonka työsuhde siirtyy itsehallintoalueille, tarvitsee edelleen 
asuntoja. 

Itsehallintoalueille siirtyvät tehtävät
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Ympäristöministeriö on esittänyt eräitä asumiseen liittyviä tehtäviä siir-
rettäväksi itsehallintoalueille. Näitä ovat rakennusvalvontatoimi, erityis-
ryhmille tarkoitettujen asuntohankkeiden puoltaminen (esim. huonokun-
toiset vanhukset, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat), 
kuntien alueidenkäytön suunnittelu ja edistäminen. Sote-uudistus ja it-
sehallintoalueet tulevat aiheuttamaan muutoksia, joihin täytyy varautua 
ja valmistautua lähitulevaisuudessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi
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§ 49
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Re-
ne Hurstin ym. valtuustoaloitteeseen mahdollisuudesta perustaa 
tyhjänä oleviin kiinteistöihin kriisimajoitusta asunnottomille

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole omia kiinteistöjä, joita olisi mahdol-
lista osoittaa asunnottomien kriisimajoitukseen. 

Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty Helsingissä vuosina 2008–
2015 aiesopimusten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöministeriö on 
valmistellut uuden kansallisen asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn 
keskittyvän Aune-toimenpideohjelman vuosille 2016–2019.

Erilaisten hankkeiden ja tukiasuntojen lisäksi kaupungin oman, kiinteis-
töviraston vastuulla olevan asuntovälityksen kautta on pyritty huolehti-
maan pitkäaikaisasunnottomien pääsystä tavallisille asuntomarkkinoil-
le. 

Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisi- ja tilapäismajoi-
tusta. Tilapäismajoituksen osalta palveluntuottajalla on velvollisuus et-
siä asunnottomalle vuokra-asunto.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi erityisesti nuorten osalta tu-
lee kiinnittää huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todelli-
sessa asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. 
Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
pyritään tekemään aktiivisesti myös asumis- ja velkaneuvonnan avulla.

Asunnottomuuden vähentäminen Helsingissä edellyttää kohtuuhintai-
sen vuokra-asuntotuotannon määrän pitämistä korkeana. 

Helsingin kaupungissa kiinteistöviraston tilakeskus vastaa sosiaali- ja 
terveysviraston käytössä olevista toimitilakiinteistöistä ja Helsingin kau-
pungin asunnot Oy (Heka) vastaa asunnoista. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen teki-
jä.”

Esittelijä
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vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu, Hursti Renë ym. valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa 31.3.2016 mennessä Rene Hurstin valtuustoaloitteeseen, jossa 
pyydetään Helsingin kaupunkia selvittämään tilanne tyhjillään olevista 
kiinteistöistä, ja mahdollisuudesta perustaa niihin kriisimajoitusta asun-
nottomille.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu, Hursti Renë ym. valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
Oikaisuvaatimus terveyskeskuslääkärin virkasuhteen purkamisesta

HEL 2015-012960 T 01 01 04 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä terveyskeskuslääkäri 
********** oikaisuvaatimuksen Idän terveysasemien johtavan ylilääkärin 
päätöksestä 1.12.2015 § 6 koskien hänen virkasuhteensa purkamista 
2.12.2015 lukien. Virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 
7.12.2015.

Päätöksen perustelut

Idän terveysasemien johtava ylilääkäri on päättänyt 1.12.2015 purkaa 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 41 §:n perusteella ter-
veyskeskuslääkäri ********** (jäljempänä terveyskeskuslääkäri) virka-
suhteen 2.12.2015 lukien. Virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä 
on 7.12.2015.

Vuosaaren terveysaseman terveyskeskuslääkärin tutkimus- ja hoito-
käytännöt eivät aina ole olleet lääketieteellisesti perusteltuja, eivätkä 
noudata valtakunnallisia hoitosuosituksia eivätkä Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirastossa käytössä olevia ohjeistuksia (liitteet nrot 
2, 6 ja 7).

Terveyskeskuslääkäri on saanut säännöllisesti palautetta potilaidensa 
hoidosta ja ohjausta tekemistään hoitopäätöksistä, jotka eivät ole olleet 
lääketieteellisesti arvioiden asianmukaisia.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (jäljempänä Valvira) 
19.1.2015 antaman päätöksen mukaisesti terveyskeskuslääkäri on 
saanut harjoittaa lääkärin ammattia vain julkisyhteisön ylläpitämässä 
terveydenhuollon toimintayksikössä toisen, toimintayksikön vastaavan 
johtajan erikseen määräämän, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoitta-
maan oikeutetun laillistetun lääkärin välittömän johdon ja valvonnan 
alaisena.

Johtava ylilääkäri on 19.8.2015 antanut Valviran pyytämän selvityksen 
terveyskeskuslääkärin ajankohtaisesta ammatinharjoittamisen asian-
mukaisuudesta.

Valvira on 23.11.2015 päättänyt poistaa terveyskeskuslääkärin lääkärin 
ammatinharjoittamisoikeuden. Terveyskeskuslääkärin pätevyysvaati-
muksena on Valviran myöntämä laillistus lääkärin ammatin harjoittami-
seen. Valviran päätöksen katsotaan olevan kunnallisesta viranhaltijasta 
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annetun lain 8 luvun 41 §:n mukainen painava syy purkaa virkasuhde 
eikä työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista 
irtisanomisajan pituista aikaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 luvun 26 §:n mu-
kaan Valvira voi poistaa mainitussa pykälässä mainituilla perusteilla 
laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi 
tai toistaiseksi. Mainitun lain 6 luvun 39 §:n 5 momentin mukaan 26 
§:ssä tarkoitettuja päätöksiä on noudatettava muutoksenhausta huoli-
matta.

Idän terveysasemien johtavan ylilääkärin päätös terveyskeskuslääkärin 
virkasuhteen purkamista koskevassa asiassa ei ole syntynyt virheelli-
sessä järjestyksessä, johtava ylilääkäri ei ole ylittänyt toimivaltaansa, 
eikä päätös muutenkaan ole lainvastainen. Oikaisuvaatimuksen tekijä 
ei ole oikaisuvaatimuksessaan (liite nro 1) esittänyt seikkoja, joiden pe-
rusteella päätöstä voitaisiin pitää epätarkoituksenmukaisena.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Johtavan ylilääkärin lausunto 18.1.2016
3 Kutsu palvelussuhteen päättämismenettelyn aloittamiseen 24.11.2015
4 Terveyskeskuslääkärin vastine 30.11.2015
5 Muistio kuulemistilaisuudesta 1.12.2015
6 Varoitus 18.7.2013 asiakirjoineen
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaisen asiamies Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Terveyskeskuslääkärille on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi virka-
suhteen päättämisen syistä perusteluineen kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 8 luvun 43 §:n mukaisesti (liitteet nrot 3, 4 ja 5). Pöytäkir-
janote on lähetetty asianosaiselle 1.12.2015.

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 17.7.2015 § 138 mukaan terveysaseman joh-
tava ylilääkäri purkaa terveyskeskuslääkärin virkasuhteen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Johtavan ylilääkärin lausunto 18.1.2016
3 Kutsu palvelussuhteen päättämismenettelyn aloittamiseen 24.11.2015
4 Terveyskeskuslääkärin vastine 30.11.2015
5 Muistio kuulemistilaisuudesta 1.12.2015
6 Varoitus 18.7.2013 asiakirjoineen
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaisen asiamies Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Idän terveysasemien johtava ylilääkäri
Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien 
poliklinikka Idän terveysasemien johtava ylilääkäri 01.12.2015 § 6
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HEL 2015-012960 T 01 01 04 02

Päätös

Idän terveysasemien johtava ylilääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala 
päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 41 § perusteella 
purkaa terveyskeskuslääkäri ********** virkasuhteen 2.12.2015 lukien. 
Virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 7.12.2015.

Päätöksen perustelut

Vuosaaren terveysaseman (toimintayksikkö 396120, työpiste 305200) 
terveyskeskuslääkäri ********** tutkimus-ja hoitokäytännöt eivät aina ole 
olleet lääketieteellisesti perusteltuja,  eivätkä noudata valtakunnallisia 
hoitosuosituksia eivätkä Helsingin kaupungin Sosiaali-ja terveysviras-
tossa käytössä olevia ohjeistuksia.

********** on saanut säännöllisesti palautetta potilaidensa hoidosta ja 
ohjausta tekemistään hoitopäätöksistä, jotka eivät ole olleet lääketie-
teellisesti arvioiden asianmukaisia.

Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontaosaston (Valvira) 19.1.2015 an-
taman päätöksen mukaisesti ********** on saanut harjoittaa lääkärin 
ammattia vain julkisyhteisön ylläpitämässä terveydenhuollon toimin-
tayksikössä toisen, toimintayksikön vastaavan johtajan erikseen mää-
räämän, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillis-
tetun lääkärin välittömän johdon ja valvonnan alaisena.

Johtava ylilääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala on 19.8.2015 antanut 
Valviran pyytämän selvityksen terveyskeskuslääkäri ********** ajankoh-
taisesta ammatinharjoittamisen asianmukaisuudesta.

Valvira on 23.11.2015 päättänyt lakkauttaa terveyskeskuslääkäri 
********** lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden. Terveyskeskuslääkä-
rin pätevyysvaatimuksena on Valviran myöntämä laillistus lääkärin am-
matin harjoittamiseen. Valviran päätöksen katsotaan olevan kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 41 § mukainen painava syy 
purkaa virkasuhde eikä työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virka-
suhteen jatkamista irtisanomisajan pituista aikaa.

Lisätiedot
Kaisa Nissinen-Paatsamala, idän terveysasemien johtava ylilääkäri, puhelin: 310 
52946

kaisa.nissinen-paatsamala(a)hel.fi
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§ 51
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 52
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 53
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Vs. virastopäällikkö 25.2.2016

26 § Hammaslääketieteellisten röntgenlausuntojen hankinta, optiokau-
den käyttöönotto

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 11.2.2016

5 § Perhe- ja sosiaalipalvelut –osaston johtoryhmän nimeäminen

Osastopäällikkö 25.2.2016

6 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilapäiset sulkemiset, nuorten palvelut 
ja aikuissosiaalityö, aluetyön yksikkö; asukastalojen tilapäiset sulkemi-
set

7 § Perhe- ja sosiaalipalvelut –osaston henkilöstötoimikunnan asetta-
minen 1.3.2016 lukien

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 26.2.2016

11 § Sähköinen terveystarkastus, -terveysvalmennus ja eOmahoitokir-
jaston pilotointisopimus

12 § Hammashoidon asiakasmaksun poistaminen, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

13 § Hammashoidon asiakasmaksun poistovaatimus, Salassa pidettä-
vä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 11.2.2016                                                         
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6 § Itäkeskuksen palvelutalon kolmen asiakaspaikan vähentäminen 
1.3.2016

Osastopäällikkö 17.2.2016

9 § Koteihin tehtävien muutostöiden hankkiminen Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelu STARA:n Korjausrakennus –yksiköltä

Osastopäällikkö 22.2.2016

10 § Ammatillisten täydennyskoulutusten ja kehittämistilaisuuksien 
suunnittelun sekä toteuttamisen hankkiminen Oiva Akatemialta

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 15.2.2016

52 § Autovahinkoilmoitus

53 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneista lastenvaunuista, Salas-
sa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 16.2.2016

54 § Vahinkoilmoitus kadonneesta työpuhelimesta

55 § Vahinkoilmoitus kadonneesta työpuhelimesta

56 § Vahinkoilmoitus työpuhelimen rikkoutumisesta

57 § Vahinkoilmoitus rikkoutuneesta työpuhelimesta

58 § Vahinkoilmoitus lääketilauksesta aiheutuneista kustannuksista

Osastopäällikkö 18.2.2016

59 § Autovahinkoilmoitus

60 § Autovahinkoilmoitus

Osastopäällikkö 23.2.2016

61 § Vaatimus suun terveydenhuollon asiakasmaksun, matkakulujen, 
pysäköintimaksujen ja tulonmenetyksen korvaamisesta, Salassa pidet-
tävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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Osastopäällikkö 24.2.2016

62 § Vahingonkorvausvaatimus yksityisen kotihoidon kustannuksista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

63 § Vahingonkorvausvaatimus pysäköintivirhemaksusta aiheutunei-
den kustannusten korvaamisesta

Osastopäällikkö 25.2.2016

64 § Vahingonkorvausvaatimus ylimääräisistä ateriamaksuista, Salas-
sa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

65 § Vahingonkorvausvaatimus pysäköintivirhemaksusta aiheutunei-
den kustannusten korvaamisesta

66 § Vahingonkorvausvaatimus mattojen pesulakustannuksista ja sii-
vouskuluista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 26.2.2016

67 § Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen palautusvaatimus, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

68 § Autovahinkoilmoitus

Osastopäällikkö 29.2.2016

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

Osastopäällikkö 1.3.2016

70 § Vahingonkorvausvaatimus kutistuneesta villatakista, Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 24.2.2016

7 § PegasosMukana –toiminnanohjausjärjestelmä, käytön laajennus 
lapsiperheiden kotipalveluun

8 § Lakimuutoksesta johtuva talous- ja velkaneuvonnan asiakasrekiste-
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rijärjestelmän kehitystyön hankinta

Osastopäällikkö 26.2.2016

9 § PALMU-järjestelmän sopimuksen jatkaminen 31.12.2016 saakka

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 54
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 15.2.2016

20 § Delegointisäännön väliaikainen muuttaminen lännen sosiaali- ja 
lähityön päivätoimintapäätösten osalta

23 § Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä avattavien asiakkaiden pankkitilien 
tilisopimusten hyväksyminen

Virastopäällikkö 1.3.2016

28 § Päätös sosiaali- ja terveysviraston lasten toimintaterapiapalvelujen 
hankinnasta optiokaudelle

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen

Esittelijä
osastopäällikkö
Pia Panhelainen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pia Panhelainen

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 157 (170)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/35
01.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 20, 21, 22, 27, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 53 ja 54 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 23 ja 39 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle 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 hankintaoikai-
sua.

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

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin 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)

 (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 hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.
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Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä 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
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen 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 jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys 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 hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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)

 (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.

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 tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 24, 41, 42, 43 ja 44 §:t.

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
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan 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)

 (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 täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
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 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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51 ja 52 §: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 tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

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

Valitusperusteet
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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:

Sähköpostiosoi-
te:    

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 vaati-
muksen 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
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

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)

 (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.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 40 §.

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muute-
taan, 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 vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
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viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä 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 vaati-
muksen 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.
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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 jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys 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 hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan 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)

 (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 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja
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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)

 (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.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anna Vuorjoki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 09.03.2016.


