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§ 44
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 pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Karita Toijosen ja varatar-
kastajaksi jäsen Sami Heistaron.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 45
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala ja arkkitehti Anne Jaakkola olivat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa perhekeskus-toiminta-
mallin arviointia koskevassa asiassa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tie-
dotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakun-
nan kokouksessa):

Perhekeskus-toimintamallin arviointi. Projektipäällikkö Anna-Kaisa Tu-
kiala ja arkkitehti Anne Jaakkola ovat kutsuttuina asiantuntijoina ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kvsto 31.1.2018 § 28 Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen 
siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 46
Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma

HEL 2018-001244 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Saku Etholen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä seuraavan Kallion per-
hekeskuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman, jonka huoneis-
toala on 3 017,5 htm² ja arvio kokonaisvuokrasta 1 054 680 euroa vuo-
dessa.

Esittelijän perustelut

Arkkitehti Anne Jaakkola on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.10.2014 § 347 sosiaali- ja ter-
veysviraston (nyk. sosiaali- ja terveystoimialan) palveluverkon uudista-
misen periaatelinjaukset ja toteuttamismallit ”Sosiaali- ja terveysviras-
ton palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030” -raportin pääpiirteiden 
mukaisesti.

Suunnitelman mukaan vuonna 2030 Helsingissä on perhekeskuksia, 
terveys- ja hyvinvointikeskuksia, monipuolisia palvelukeskuksia sekä 
muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Näitä palveluja täydenne-
tään sähköisillä ja asiakkaiden luo vietävillä palveluilla sekä tukemalla 
asukkaiden itsehoitoa ja omahoitoa.
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Asiakkaan kannalta ison palvelukeskuksen etuna on monipuolisten pal-
velujen hyvä saatavuus niiden ammattilaisten toimesta, joita asiakas 
kulloinkin tarvitsee. Iso keskus pystyy tarjoamaan kaikkia palveluja laa-
jennettuna palveluaikana.

Hankkeessa Kallion virastotalon terveysaseman tilat muutetaan perhe-
keskukseksi, kun terveysasemapalvelut siirtyvät Kalasataman terveys- 
ja hyvinvointikeskukseen. Perhekeskukseen kootaan kaikki lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä tarvitsemat palvelut keskitetysti samaan 
pisteeseen uuden toimintakonseptin mukaisesti.

Kallion terveysasemalta perhekeskukselle vapautuvat tilat sijoittuvat 
helposti saavutettavaan liikenteen solmukohtaan. Keskus on helposti ja 
nopeasti saavutettavissa eri suunnista metrolla, busseilla ja raitiovau-
nulla. Sinne on esteetön kulku liikuntarajoitteisia asiakkaita ajatellen.

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisesti tulevat maa-
kunta- ja sote-uudistukset. Tilat ovat monikäyttöisiä ja muuntojoustavia 
ja ne mahdollistavat sekä suoran valinnan sote-keskuksen että liikelai-
toksen tai molempien erilaisia toimintoja. Tilojen käyttö tarkentuu, kun 
maakunta-, sote- ja valinnanvapauslainsäädännöt on hyväksytty ja kun 
tulevan Uudenmaan maakunnan tahtotila tarkentuu.

Kallion perhekeskukseen sijoittuvat seuraavat palvelut: äitiys- ja lasten-
neuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut, alle kouluikäisten suun 
terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä hoito, lapsiperheiden kotipal-
velut, neuvolan psykologipalvelut, lapsiperheiden sosiaaliohjaus, kas-
vatus- ja perheneuvonnan palvelut, terapeuttinen vauvaperhetyö, vam-
maisten sosiaalityön palvelut, puhe-, fysio- ja toimintaterapia sekä lap-
siperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki. 

Kallion perhekeskukseen sijoitetaan myös koko kaupungin väestöä pal-
velevat keskitetyt ruotsinkieliset lapsiperheiden palvelut ja ruotsinkieli-
nen vammaisten sosiaalityö samoin kuin terapeuttinen vauvaperhetyö.

Kallion perhekeskuksen toimintaa ovat myös lastensuojelun avohuollon 
ja perhetyön palvelut. Nämä toiminnot tulevat sijaitsemaan Kallion per-
hekeskuksen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi lastenpsykiatrian tiimi 
tukee Kallion perhekeskuksen toimintaa.

Kallion perhekeskuksessa otetaan käyttöön uudenlainen toimintamalli 
ja sitä tukevat muuntojoustavat tilaratkaisut. Toiminnalle uudistettavat 
tilat, tietotekniset järjestelmät ja toimintamallit mahdollistavat työtapojen 
kehittämisen vastaanottotyössä, moniammatillisessa yhteistyössä ja 
asiakkaan kokonaisvaltaisessa palvelussa. Uudet käyttöönotettavat tie-
tojärjestelmät ovat keskeinen osa toimintakonseptia tilojen varaukses-
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sa, asiakkaiden ohjauksessa, ajanvarauksessa ja mobiileissa työsken-
telymuodoissa.

Toimintamallit on suunniteltu toimialan hyväksyttyjen ydinprosessien 
mukaan ja rakennuksessa hyödynnetään palvelujen tuotannossa laa-
jennettua aukioloaikaa (arkisin klo 7−20). 

Toimintaa siirretään Kallion perhekeskukseen ja tilat irtisanotaan vii-
destä kohteesta, joita ovat Dagmarinkatu 6 (lasten puheterapia), Petter 
Wetterintie 6 (vammaisten sosiaalityö), Siltasaarenkatu 11 (vauvaper-
hetyö), Malmin asematie 3 (vauvaperhetyö) ja Siltasaarenkatu 16 (per-
heneuvola, kotipalvelu ja sosiaaliohjaus) . Näiden kohteiden yhteenlas-
kettu neliömäärä on 3012 hum² ja vuosivuokra 626 257,80 euroa. Li-
säksi toiminnan järjestelyjä ja keskittämistä Kallion perhekeskukseen 
tehdään 16 muussa kohteessa. Näistä tilat vapautuvat muiden sosiaali- 
ja terveystoimialan toimintojen käyttöön.

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, lääkintälaitteisiin, urakkaan kuulu-
mattomiin kiinteisiin laitteisiin, sairaalakalusteisiin, opastukseen ja sekä 
muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi varaa yhteensä 300 000 
euroa vuodelle 2018 ja 600 000 euroa vuodelle 2019. 

ATK-hankintoihin sosiaali- ja terveystoimi varaa 200 000 euroa vuodel-
le 2018 ja 200 000 euroa vuodelle 2019.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504

anne.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kallion perhekeskuksen tarveselvitys jahankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö
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§ 47
Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumispalvelujen 
hankinta

HEL 2018-001090 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmis-
teltavaksi siten, että valmistelussa huomioidaan seuraavat seikat:

-määritellään, että kyse on pitkäaikaista asumisesta ja helsinkiläisten 
kodeista, joissa tavoitteena on elää omannäköistä elämää tarvittaessa 
tuettuna. Varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan 
asiakasta ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä asumispai-
kasta toiseen kilpailutuksesta johtuen. Varmistetaan, ettei kukaan joudu 
muuttamaan pois Helsingistä vastoin tahtoaan.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopi-
muksen mukaan oltava oikeus itse valita asuinpaikkansa ja ne muut 
henkilöt, joiden kanssa haluaa asua samassa asunnossa tai asuinyh-
teisössä. Päätös voi muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon 
avulla. Lautakunta edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas 
valitsee kotinsa puitesopimuksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, eri-
tyiset olosuhteet, asiakkaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat oman 
asumisen valinnassa.

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua 
hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS).

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvam-
mahuollon ja autismin kirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimusta-
so), henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia 
tuottajia koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisä-
pisteissä.

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudelli-
sesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimus-
kumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle 
ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja 
selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdolli-
nen kustannusvaikutus).
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-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista eh-
dotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa 
hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen 
tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista pääte-
tään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuk-
sista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) 
ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 
2019 aikana.

Käsittely

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, ostopalvelupäällik-
kö Minna Eronen ja hankintalakimies Jukka Harno olivat kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. Heitä kuul-
tiin samassa yhteydessä myös kehitysvammaisten ja autismin kirjon
henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankintaa koskevassa asiassa (tä-
män pöytäkirjan § 48).

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa esitti asiassa palautusehdotuksen 
(palautusehdotus 1), jonka jälkeen keskustelu rajattiin koskemaan 
asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Keskustelun yhteydessä 
myös jäsen Katju Aro esitti palautusehdotuksen (palautusehdotus 2). 
Molempia palautusehdotuksia kannatettiin.

Palautusehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Palautetaan uudelleen valmistelta-
vaksi siten, että

-määritellään, että kyse on pitkäaikaista asumisesta ja helsinkiläisten 
kodeista, joissa tavoitteena on elää omannäköistä elämää tarvittaessa 
tuettuna. Varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan 
asiakasta ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä asumispai-
kasta toiseen kilpailutuksesta johtuen. Varmistetaan, ettei kukaan joudu 
muuttamaan pois Helsingistä vastoin tahtoaan.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopi-
muksen mukaan oltava oikeus itse valita asuinpaikkansa ja ne muut 
henkilöt, joiden kanssa haluaa asua samassa asunnossa tai asuinyh-
teisössä. Päätös voi muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon 
avulla. Lautakunta edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas 
valitsee kotinsa puitesopimuksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, eri-
tyiset olosuhteet, asiakkaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat oman 
asumisen valinnassa.
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-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua 
hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS).

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvam-
mahuollon ja autismin kirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimusta-
so), henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia 
tuottajia koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisä-
pisteissä.

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudelli-
sesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimus-
kumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle 
ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja 
selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdolli-
nen kustannusvaikutus).

-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista eh-
dotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa 
hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen 
tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista pääte-
tään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuk-
sista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) 
ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 
2019 aikana.

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Palautusehdotus 2:
Jäsen Katju Aro: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että

-järjestetään YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleisso-
pimuksen 4. artiklan 3 kohdan järjestöjen osallistamista ja osapuolten 
neuvotteluvelvoitetta koskevien tavoitteiden mukaisesti täydentävä kir-
jallinen kuuleminen vammaisia henkilöitä edustaville järjestöille, tar-
kemmin vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa edistäville pe-
rus- ja ihmisoikeusjärjestöille. Sisällytetään kuulemisesta kerättyjen lau-
suntojen näkökulmat, sekä vammaisneuvostolta saatu lausunto, osaksi 
pohjaesitystä ja palvelukuvausta.

-Määritellään, että kyse on pitkäaikaista asumisesta ja helsinkiläisten 
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kodeista, joissa tavoitteena on elää omannäköistä elämää tarvittaessa 
tuettuna. Varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan 
asiakasta ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä asumispai-
kasta toiseen kilpailutuksesta johtuen. Varmistetaan, ettei kukaan joudu 
muuttamaan pois Helsingistä vastoin tahtoaan.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopi-
muksen mukaan oltava oikeus itse valita asuinpaikkansa ja ne muut 
henkilöt, joiden kanssa haluaa asua samassa asunnossa tai asuinyh-
teisössä. Päätös voi muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon 
avulla. Lautakunta edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas 
valitsee kotinsa puitesopimuksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, eri-
tyiset olosuhteet, asiakkaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat oman 
asumisen valinnassa.

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua 
hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS).

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvam-
mahuollon ja autismin kirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimusta-
so), henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia 
tuottajia koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisä-
pisteissä.

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudelli-
sesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimus-
kumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle 
ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja 
selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdolli-
nen kustannusvaikutus).

-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista eh-
dotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa 
hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen 
tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista pääte-
tään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuk-
sista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) 
ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 
2019 aikana.
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Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti asian palauttamisesta valmiste-
luun seuraavasti:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Pa-
lautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että

-määritellään, että kyse on pitkäaikaista asumisesta ja helsinkiläisten 
kodeista, joissa tavoitteena on elää omannäköistä elämää tarvittaessa 
tuettuna. Varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan 
asiakasta ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä asumispai-
kasta toiseen kilpailutuksesta johtuen. Varmistetaan, ettei kukaan joudu 
muuttamaan pois Helsingistä vastoin tahtoaan.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopi-
muksen mukaan oltava oikeus itse valita asuinpaikkansa ja ne muut 
henkilöt, joiden kanssa haluaa asua samassa asunnossa tai asuinyh-
teisössä. Päätös voi muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon 
avulla. Lautakunta edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas 
valitsee kotinsa puitesopimuksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, eri-
tyiset olosuhteet, asiakkaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat oman 
asumisen valinnassa.

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua 
hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS).

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvam-
mahuollon ja autismin kirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimusta-
so), henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia 
tuottajia koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisä-
pisteissä.

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudelli-
sesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimus-
kumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle 
ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja 
selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdolli-
nen kustannusvaikutus).
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-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista eh-
dotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa 
hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen 
tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista pääte-
tään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuk-
sista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) 
ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 
2019 aikana.

Jaa-äänet: 1
Katju Aro

Ei-äänet: 11
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami 
Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Laura Nordström, Daniel Sazonov, 
Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san palautusehdotuksen äänin 11 - 1 (tyhjää 1). Koska ensimmäisenä 
esitetty palautusehdotus hyväksyttiin, toisena esitettyä jäsen Katju Aron 
palautusehdotusta ei käsitelty.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 
138 §)

2 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 
138 §)

3 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
5 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ostopalvelupäällikkö
Vastaava hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

A Hyväksyä kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumis-
palvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja 
terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa vält-
tämättömiä vähäisiä muutoksia.

B Oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan:

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, ostopalvelupäällik-
kö Minna Eronen ja hankintalakimies Jukka Harno ovat kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että per-
he- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- 
ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on asumisen tuki helsinkiläisille kehitysvammaisil-
le ja autismin kirjon henkilöille. Tuen määrä vaihtelee asiakkaan palve-
lutarpeen mukaan vähäisestä tuesta ympärivuorokautiseen tukeen. 
Asumisen tuki sisältää asiakkaan kokonaisvaltaisen yksilöllisen avun, 
tuen, ohjauksen sekä tarvittaessa hoidon ja valvonnan. Tuen sisältö 
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perustuu asiakkaan yksilölliseen asumisen suunnitelmaan. Palvelu voi-
daan toteuttaa yksittäiseen asuntoon tai ryhmämuotoisesti.

Hankinnan kilpailuttamisen taustaa

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumispalvelut kuulu-
vat hankintalain (1397/2016) luvun 12 liitteen E mukaisiin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin, jotka ostopalveluna hankittuina ovat nykyisenkin 
lainsäädännön velvoittamina lähtökohtaisesti kilpailutettava, ellei aikai-
semmassa kilpailutuksessa olemassa olevia asiakaskohtaisia sopimus-
suhteita ole määritelty jatkumaan toistaiseksi voimassa olevina varsi-
naisen hankintasopimuksen päättyessä tai ellei vanhoihin asiakaskoh-
taisiin sopimuksiin sovelleta hankintalainsäädännössä asetettua poik-
keusta kilpailuttamisvelvollisuudesta asiakkaan kannalta merkittävän 
asiakassuhteen turvaamiseksi. Hankintalainsäädännössä asetetun 
poikkeuksen soveltamista harkitaan asiakaskohtaisesti ottaen huo-
mioon myös hankintasopimusten Tilaajalle asettamat velvollisuudet. 
Ns. vanhoja asiakkaita koskevien asumispalvelujen ja niihin liittyvien 
palvelujen jatkuvuuden on katsottu toteutuvan asiakassuhde huomioi-
den edellä sanotuin periaattein. Uusien asiakkaiden palvelut kuuluvat 
hankintalain soveltamisalan piiriin. Toteutettavat hankinnat täydentävät 
toimialan omaa tuotantoa, parhaillaan toimiala myös kartoittaa mahdol-
lisuuksia siirtää palveluja palvelusetelin piiriin.

Tarjouskilpailu

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden hankinnasta järjeste-
tään tarjouskilpailu avoimella menettelyllä.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankinta-
lain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa jul-
kaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei 
julkaista internetissä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hin-
nan painoarvon ollessa 80 % ja laadun 20 %. Tarjouspyynnössä ja sen 
liitteissä on esitetty tarjousten vertailuperusteet. Tarjouspyynnössä ja 
sen liitteissä on esitetty myös tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut laadulli-
set vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdotto-
masti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimuseh-
tojen noudattamista.

Puitejärjestelyyn hyväksytään niin monta kokonaistaloudellisinta tarjoa-
jaa, että tarjottu kapasiteetti yhteensä kattaa arvioidun palvelutarpeen. 
Kuitenkin valitaan enintään 20 kokonaisedullisinta tarjoajaa.
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Palvelun laadun varmistaminen

Palvelun laadunvalvonnan keskiössä on laadulle asetetut, palveluku-
vaukseen kirjatut vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajien on 
täytettävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja tekee säännöllistä laadun-
valvontaa, jota tukee liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa kuvattu 
kannustin- ja sanktiojärjestelmä. Tarjousvertailu tapahtuu kokonaista-
loudellisen edullisuuden perusteella laadun painoarvon ollessa 20 %. 
Asiakasnäkökulmasta valideiksi ja vertailukelpoisiksi laatukriteereiksi 
on tunnistettu tarjoajan henkilöstön koulutustaso sekä tarjoajan käytös-
sä olevat palvelun laatua mittaavat arviointimenetelmät. Vertailuperus-
teet on esitetty tarkemmin esityksen liitteessä 2. Palvelun laadun tur-
vaamisen kannalta laadullisten vähimmäisvaatimuksen sekä asetetun 
laadun painoarvon katsotaan parhaiten toteuttavan asiakaskohtaista 
laatutavoitetta ja tuovan asiakkaalle parhaan mahdollisen lisäarvon nii-
den kautta. Hinnan merkitystä ei tule aliarvioida. Palvelun kustannusra-
kenne on raskas, joten hinnan laatua suurempi painoarvo turvaa par-
haiten sen, ettei näennäisen tai asiakkaan kannalta lisäarvoa tuomatto-
man laadun tarjoaminen ja sen kautta laatupisteiden saaminen johda 
hinnaltaan kalliin palvelutuotannon valikoitumiseen ja siten nosta palve-
lun kustannusrakennetta merkittävästi. Tämä riski on todellinen, mikäli 
laadun pisteytystä painotetaan enemmän. Palvelumarkkinat tarjoavat 
tällä hetkellä varsin vakiintuneen palvelukonseptin kohderyhmän asiak-
kaille. Innovatiivisuutta ja laatua voidaan kehittää myös sopimuskauden 
aikana palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön kautta, mikä on 
huomioitu myös kannustinjärjestelmän kautta.

Laadullisena vertailuperusteena ei voida käyttää paikallisuuteen liittyviä 
kriteerejä, perustuen tällaisten vaatimusten katsomiseen Euroopan 
unionin sisämarkkinatavoitteiden vastaiseksi Euroopan unionin tuo-
mioistuimen oikeuskäytännössä (mm. C-552/13). Sen sijaan tässä han-
kinnassa on katsottu tarpeelliseksi asettaa asumispalveluyksiköitä kos-
keva alueellinen rajaus laadulliseksi vähimmäisvaatimukseksi kaikille 
tarjouskilpailuun osallistuville tarjoajille, mikä on oikeuskäytännön (MaO 
176/15) mukaan tietyin edellytyksin mahdollista.

Asiakkaiden ja palveluntuottajien osallistaminen hankinnan valmisteluun

Toimialan laadunvalvontaprosessin oleellisena osana on jatkuva asia-
kasyhteistyö ja palautteen keruu hankinnan koko elinkaaren ajan. Nyt 
tehtävien hankintojen valmistelussa on kartoitettu markkinoiden tarjoa-
mat mahdollisuudet sekä asiakasnäkökulma. Hankinnan valmistelun ai-
kana toteutettiin laaja palvelun loppukäyttäjien kuuleminen, jonka tulok-
set on huomioitu laadituissa palvelukuvauksissa. Asiakkaiden omaisia 
ja lähi-ihmisiä on kuultu omaisilloissa sekä toimialan järjestämässä työ-
pajassa. Vammaisneuvostolle palvelukuvauksen luonnoksia esiteltiin 
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syksyllä 2017, neuvosto antaa tarjouspyyntöasiakirjoista lausunnon 
helmikuun 2018 aikana (vammaisneuvosto kokoontuu 26.2.). Tarjous-
pyyntöasiakirjoja koskevan palautteen antoa varten on perustettu sosi-
aalisen median alusta. Tämän alustan ja muiden kanavien kautta väli-
tetyt palautteet ja kommentit on otettu huomioon hankinnan valmiste-
lussa. Asiakkaiden edustajista ja kokemusasiantuntijoista on koottu 
raati, joka on osallistunut hankinnan valmisteluun ja joka osallistuu tar-
jousten vertailuun.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskau-
den tavoiteltu alkamisajankohta on 1.5.2018. Palvelutarpeen täyttymi-
nen taataan tarvittaessa hankintalain 110 § mahdollistamalla suorahan-
kinnalla.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) vuodella.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kes-
ken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää pal-
velua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 
138 §)

2 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 
138 §)

3 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
5 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
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terveyslautakunta

Otteet

Ote
Ostopalvelupäällikkö
Vastaava hankinta-asiantuntija

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.02.2018 § 29

HEL 2018-001090 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2018 Pöydälle

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, ostopalvelupäällik-
kö Minna Eronen ja hankintalakimies Jukka Harno olivat kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. Heitä kuul-
tiin samassa yhteydessä myös kehitysvammaisten ja autismin kirjon 
henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankintaa koskevassa asiassa (tä-
män pöytäkirjan § 30).

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi
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§ 48
Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja päivätoi-
minnan hankinta

HEL 2018-001107 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmis-
teltavaksi siten, että valmistelussa huomioidaan seuraavat seikat:

-varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan asiakasta 
ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä päiväaikaisen toimin-
nan paikasta toiseen kilpailutuksesta johtuen. 

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopi-
muksen mukaan oltava oikeus itse päättää, keiden kanssa haluaa toi-
mia ja olla kanssakäymisissä omassa elinympäristössään. Päätös voi 
muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon avulla. Lautakunta 
edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas valitsee puitesopi-
muksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, erityiset olosuhteet, asiak-
kaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat työ- ja päivätoiminnan valin-
nassa. 

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua 
hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS) 

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvam-
mahuollon ja autismikirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimustaso), 
henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia tuottajia 
koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisäpisteissä 

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudelli-
sesta ja rahoituksellisesta tilanteesta. 

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimus-
kumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle 
ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja 
selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdolli-
nen kustannusvaikutus)

-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista eh-
dotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa 
hankinnassa.
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Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen 
tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista pääte-
tään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuk-
sista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) 
ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 
2019 aikana.

Käsittely

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa esitti asiassa palautusehdotuksen 
(palautusehdotus 1), jonka jälkeen keskustelu rajattiin koskemaan 
asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Palautusehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Palautetaan uudelleen valmistelta-
vaksi siten, että

-varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan asiakasta 
ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä päiväaikaisen toimin-
nan paikasta toiseen kilpailutuksesta johtuen.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopi-
muksen mukaan oltava oikeus itse päättää, keiden kanssa haluaa toi-
mia ja olla kanssakäymisissä omassa elinympäristössään. Päätös voi 
muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon avulla. Lautakunta 
edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas valitsee puitesopi-
muksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, erityiset olosuhteet, asiak-
kaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat työ- ja päivätoiminnan valin-
nassa.

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua 
hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS).

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvam-
mahuollon ja autismikirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimustaso), 
henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia tuottajia 
koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisäpisteissä.

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudelli-
sesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimus-
kumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle 
ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja 
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selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdolli-
nen kustannusvaikutus).

-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista eh-
dotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa 
hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen 
tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista pääte-
tään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuk-
sista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) 
ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 
2019 aikana.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun äänestettiin seuraavasti:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Pa-
lautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että

-varmistetaan palvelun jatkuvuus periaatteella, jonka mukaan asiakasta 
ei lähtökohtaisesti vastoin hänen tahtoaan siirretä päiväaikaisen toimin-
nan paikasta  toiseen kilpailutuksesta johtuen.

-Kehitysvammaisella tai autistisella asukkaalla on YK:n vammaissopi-
muksen mukaan oltava oikeus itse päättää, keiden kanssa haluaa toi-
mia ja olla kanssakäymisissä omassa elinympäristössään. Päätös voi 
muodostua itsenäisesti tai tuetun päätöksenteon avulla. Lautakunta 
edellyttää, että määritellään selkeästi, miten asiakas valitsee puitesopi-
muksessa sekä miten yksilölliset tarpeet, erityiset olosuhteet, asiak-
kaan mielipide ja toivomukset ratkaisevat työ- ja päivätoiminnan valin-
nassa.

-Määritellään selkeämmin aluerajaus, mistä puitesopimuksen palvelua 
hankintaan (esim. Helsingin seutu / PKS).

-Korostetaan lisää henkilöstön osaamista (pohjakoulutus, kehitysvam-
mahuollon ja autismikirjon osaaminen, lisäkoulutuksen vaatimustaso), 
henkilöstön kokemusta ko. palvelusta ja pysyvyyttä niin kaikkia tuottajia 
koskevissa laatuvaatimuksissa kuin laadussa saatavissa lisäpisteissä.

-Edellytetään tarjoajilta myös toiminnan vakautta sekä tietoja taloudelli-
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sesta ja rahoituksellisesta tilanteesta.

-Selvitetään mahdollisuuksia pyytää tarjoajilta ja erityisesti sopimus-
kumppaneilta tietoja verojalanjäljestä.

-Tuodaan lautakunnalle perustelut hintakaton hintojen muodostumiselle 
ja vaikutuksille esimerkiksi uusien ja vanhojen asiakkaiden kohdalla ja 
selvitys myös vaihtoehdosta, jossa hintakattoa ei ole (myös mahdolli-
nen kustannusvaikutus).

-Tuodaan lautakunnalle dokumentaatio kuulemisissa esille tulleista eh-
dotuksista sekä yhteenveto osallisuuden kautta tulleista muutoksissa 
hankinnassa.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan kilpailutuksen 
tulos tiedoksi sen valmistuttua ja että mahdollisista optiokausista pääte-
tään lautakunnassa. Lautakunta edellyttää, että kilpailutuksen vaikutuk-
sista palveluiden arvioituun laatuun (mukaan lukien asiakaskokemus) 
ja toiminnan kokonaishintaan tuodaan katsaus lautakuntaan vuoden 
2019 aikana.

Jaa-äänet: 1
Katju Aro

Ei-äänet: 11
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami 
Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Laura Nordström, Daniel Sazonov, 
Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
sa palautusesityksen äänin 11 - 1 (tyhjää 1).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 
138 §)

2 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 
138 §)

3 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
5 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ostopalvelupäällikkö
Vastaava hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

A Hyväksyä kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja 
päivätoiminnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosi-
aali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaes-
sa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B Oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan:

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, ostopalvelupäällik-
kö Minna Eronen ja hankintalakimies Jukka Harno ovat kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että per-
he- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- 
ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.
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Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on päiväaikaisen toiminnan palvelut helsinkiläisille 
kehitysvammaisille ja autismin kirjon henkilöille. Toiminnan tavoitteet 
perustuvat palvelun käyttäjien toiveisiin ja tarpeisiin ja tavoitteena voi 
olla esim. henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, osalli-
suuden tukeminen, erilaisten kokemusten tarjoaminen tai palkkatyöhön 
työllistyminen. Toiminnan sisältö ja toteuttaminen sovitaan yhteisesti 
palvelun käyttäjän kanssa hänen henkilökohtaisessa suunnitelmas-
saan. Palvelun käyttäjän toimintakykyä ja tuen tarvetta arvioidaan jat-
kuvasti. Päiväaikaisen toiminnan painopiste voi olla osallisuuden tuke-
misessa tai työllistymisen edistämisessä. Toimintaa voidaan järjestää 
sekä erillisissä toimintayksiköissä että niiden ulkopuolella.

Hankinnan kilpailuttamisen taustaa

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminta-
palvelut kuuluvat hankintalain (1397/2016) luvun 12 liitteen E mukaisiin 
sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotka ostopalveluna hankittuina ovat ny-
kyisenkin lainsäädännön velvoittamina lähtökohtaisesti kilpailutettava, 
ellei aikaisemmassa kilpailutuksessa olemassa olevia asiakaskohtaisia 
sopimussuhteita ole määritelty jatkumaan toistaiseksi voimassa olevina 
varsinaisen hankintasopimuksen päättyessä tai ellei vanhoihin asiakas-
kohtaisiin sopimuksiin sovelleta hankintalainsäädännössä asetettua 
poikkeusta kilpailuttamisvelvollisuudesta asiakkaan kannalta merkittä-
vän asiakassuhteen turvaamiseksi. Hankintalainsäädännössä asetetun 
poikkeuksen soveltamista harkitaan asiakaskohtaisesti ottaen huo-
mioon myös sopimusten Tilaajalle asettamat velvollisuudet. Ns. vanho-
ja asiakkaita koskevan työ- ja päivätoiminnan jatkuvuuden on katsottu 
toteutuvan asiakassuhde huomioiden edellä sanotuin periaattein. Uu-
sien asiakkaiden palvelut kuuluvat hankintalain soveltamisalan piiriin. 
Toteutettavat hankinnat täydentävät toimialan omaa tuotantoa, parhail-
laan toimiala myös kartoittaa mahdollisuuksia siirtää palveluja palvelu-
setelin piiriin.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu avoimella menettelyllä

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankinta-
lain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa jul-
kaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei 
julkaista internetissä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hin-
nan painoarvon ollessa 80 % ja laadun 20 %. Tarjouspyynnössä ja sen 
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liitteissä on esitetty tarjousten vertailuperusteet. Tarjouspyynnössä ja 
sen liitteissä on esitetty myös tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut laadulli-
set vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdotto-
masti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimuseh-
tojen noudattamista.

Puitejärjestelyyn hyväksytään niin monta kokonaistaloudellisinta tarjoa-
jaa, että tarjottu kapasiteetti yhteensä kattaa arvioidun palvelutarpeen. 
Kuitenkin valitaan enintään 20 kokonaisedullisinta tarjoajaa.

Palvelun laadun varmistaminen

Palvelun laadunvalvonnan keskiössä on laadulle asetetut, palveluku-
vaukseen kirjatut vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajien on 
täytettävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja tekee säännöllistä laadun-
valvontaa, jota tukee liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa kuvattu 
kannustin- ja sanktiojärjestelmä. Tarjousvertailu tapahtuu kokonaista-
loudellisen edullisuuden perusteella laadun painoarvon ollessa 20 %. 
Asiakasnäkökulmasta valideiksi ja vertailukelpoisiksi laatukriteereiksi 
on tunnistettu tarjoajan henkilöstön koulutustaso sekä tarjoajan käytös-
sä olevat palvelun laatua mittaavat arviointimenetelmät. Vertailuperus-
teet on esitetty tarkemmin esityksen liitteessä 2. Palvelun laadun tur-
vaamisen kannalta laadullisten vähimmäisvaatimuksen sekä asetetun 
laadun painoarvon katsotaan parhaiten toteuttavan asiakaskohtaista 
laatutavoitetta ja tuovan asiakkaalle parhaan mahdollisen lisäarvon nii-
den kautta. Hinnan merkitystä ei tule aliarvioida. Palvelun kustannusra-
kenne on raskas, joten hinnan laatua suurempi painoarvo turvaa par-
haiten sen, ettei näennäisen tai asiakkaan kannalta lisäarvoa tuomatto-
man laadun tarjoaminen ja sen kautta laatupisteiden saaminen johda 
hinnaltaan kalliin palvelutuotannon valikoitumiseen ja siten nosta palve-
lun kustannusrakennetta merkittävästi. Tämä riski on todellinen, mikäli 
laadun pisteytystä painotetaan enemmän. Palvelumarkkinat tarjoavat 
tällä hetkellä varsin vakiintuneen palvelukonseptin kohderyhmän asiak-
kaille. Innovatiivisuutta ja laatua voidaan kehittää myös sopimuskauden 
aikana palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön kautta, mikä on 
huomioitu myös kannustinjärjestelmän kautta.

Asiakkaiden ja palveluntuottajien osallistaminen hankinnan valmisteluun

Toimialan laadunvalvontaprosessin oleellisena osana on jatkuva asia-
kasyhteistyö ja palautteen keruu hankinnan koko elinkaaren ajan. Nyt 
tehtävien hankintojen valmistelussa on kartoitettu markkinoiden tarjoa-
mat mahdollisuudet sekä asiakasnäkökulma. Hankinnan valmistelun ai-
kana toteutettiin laaja palvelun loppukäyttäjien kuuleminen, jonka tulok-
set on huomioitu laadituissa palvelukuvauksissa. Asiakkaiden omaisia 
ja lähi-ihmisiä on kuultu omaisilloissa sekä toimialan järjestämässä työ-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 25 (65)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/5
27.02.2018

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

pajassa. Vammaisneuvostolle palvelukuvauksen luonnoksia esiteltiin 
syksyllä 2017, neuvosto antaa tarjouspyyntöasiakirjoista lausunnon 
helmikuun 2018 aikana (vammaisneuvosto kokoontuu 26.2.). Tarjous-
pyyntöasiakirjoja koskevan palautteen antoa varten on perustettu sosi-
aalisen median alusta. Tämän alustan ja muiden kanavien kautta väli-
tetyt palautteet ja kommentit on otettu huomioon hankinnan valmiste-
lussa. Asiakkaiden edustajista ja kokemusasiantuntijoista on koottu 
raati, joka on osallistunut hankinnan valmisteluun ja joka osallistuu tar-
jousten vertailuun.

Laadullisena vertailuperusteena ei voida käyttää paikallisuuteen liittyviä 
kriteerejä, perustuen tällaisten vaatimusten katsomiseen Euroopan 
unionin sisämarkkinatavoitteiden vastaiseksi Euroopan unionin tuo-
mioistuimen oikeuskäytännössä (mm. C-552/13). Sen sijaan tässä han-
kinnassa on katsottu tarpeelliseksi asettaa työ- ja päivätoiminnan yksi-
köitä koskeva alueellinen rajaus laadulliseksi vähimmäisvaatimukseksi 
kaikille tarjouskilpailuun osallistuville tarjoajille, mikä on oikeuskäytän-
nön (MaO 176/15) mukaan tietyin edellytyksin mahdollista.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskau-
den tavoiteltu alkamisajankohta on 1.5.2018. Palvelutarpeen täyttymi-
nen taataan tarvittaessa hankintalain 110 § mahdollistamalla suorahan-
kinnalla.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) vuodella.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kes-
ken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää pal-
velua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 
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138 §)
2 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 

138 §)
3 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
5 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Ostopalvelupäällikkö
Vastaava hankinta-asiantuntija

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.02.2018 § 30

HEL 2018-001107 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2018 Pöydälle

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi
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§ 49
Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

HEL 2018-000883 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisesti:

A Hyväksyä kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen periaatteet ja eh-
dot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyn-
töasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B Oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslaukunta päätti esittelijän ehdotuksesta poi-
keten, että työelämälähtöiseen kuntouttavaan työtoimintaan lisätään 
laatukriteeriksi työn sisällöllinen vaihtelevuus ja mahdollisuus kehittää 
erilaisia taitoja monipuolisesti.

Käsittely

Vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela ja 
vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara olivat kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen teki esitykseen seuraavan lisäyksen: Sosiaali- 
ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kuntouttavan työtoiminnan ja 
vastuusosiaalityön vaikuttavuuden seurantaa kehitetään ja seurataan 
asiakkaiden osaamisen lisääntymistä/toimintakyvyn parantumista pal-
velun aikana niin omassa tuotannossa kuin ostopalveluissa. Näin ollen 
jokaisessa palvelukokonaisuudessa tulisi olla seuranta asiakkaiden 
osaamisen lisääntymisestä/toimintakyvyn parantumisesta palvelun ai-
kana.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Katju Aro: Lisätään työelämälähtöiseen kuntouttavaan työtoimin-
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taan laatukriteeriksi työn sisällöllinen vaihtelevuus ja mahdollisuus ke-
hittää erilaisia taitoja monipuolisesti.

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Katju Aro): Lisätään työelämälähtöi-
seen kuntouttavaan työtoimintaan laatukriteeriksi työn sisällöllinen vaih-
televuus ja mahdollisuus kehittää erilaisia taitoja monipuolisesti.

Jaa-äänet: 5
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Kari-
ta Toijonen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Mari Rantanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 8 - 5.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
2 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016 60 §, 

138 §)
3 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 

138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Otteet

Ote
Vastaava hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

A Hyväksyä kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen periaatteet ja eh-
dot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyn-
töasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B Oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela, 
vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara ja hankintalakimies 
Jukka Harno ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että per-
he- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- 
ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan kohde

Sosiaali- ja terveystoimiala hankkii kuntouttavaa työtoimintaa ostopal-
veluna helsinkiläisille työttömille. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyri-
tään parantamaan siihen osallistuvan henkilön työllistymisen edellytyk-
siä ja elämänhallintaa.
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Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan lain kuntouttavasta työtoimin-
nasta (2.3.2001/189) mukaista toimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan 
järjestää kunta. Kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa hankki-
malla sen toiselta kunnalta, kuntayhtymältä, rekisteröidyltä yhdistyksel-
tä, rekisteröidyltä säätiöltä, valtion virastolta tai rekisteröidyltä uskon-
nolliselta yhdyskunnalta. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yri-
tykseltä.

Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn 
sekä osaamisen mukaan. Kuntouttava työtoimintaa järjestetään 3–24 
kuukauden mittaisiksi jaksoiksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee 
osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään 
neljän päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntoutta-
van työtoiminnan tulee kestää vähintään neljä tuntia. 

Hankinta jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen:

 Palvelukokonaisuus 1: Nuorten ja ryhmämuotoinen työtoiminta alle 
30-vuotiaille

 Palvelukokonaisuus 2: Aikuisten valmentava ryhmätoiminta
 Palvelukokonaisuus 3: Työelämälähtöinen kuntouttava työtoiminta

Tarjous on mahdollista kohdistaa yhteen tai useampaan palvelukoko-
naisuuteen.

Tarjouskilpailu

Kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu han-
kintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankinta-
lain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa jul-
kaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei 
julkaista internetissä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hin-
nan painoarvon ollessa 80 % ja laadun 20 %. Palvelun laadun turvaa-
misen kannalta laadullisten vähimmäisvaatimuksen sekä asetetun laa-
dun painoarvon katsotaan parhaiten toteuttavan asiakaskohtaista laatu-
tavoitetta ja tuovan asiakkaalle parhaan mahdollisen lisäarvon niiden 
kautta. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjousten vertailu-
perusteet. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty myös tarjoajal-
le ja tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoi-
suusvaatimukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskau-
den ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.
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Kuhunkin palvelukokonaisuuteen valitaan puitejärjestelyyn vähintään 3 
ja enintään 10 palveluntuottajaa. Enimmäismäärä riippuu tilaajan arvioi-
dusta tarpeesta ja tarjousten sisältämästä kapasiteetista.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden sopimuskaudelle. Sopimus-
kausi on suunniteltu alkavaksi 1.6.2018.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) vuodella.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kes-
ken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää pal-
velua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
2 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016 60 §, 

138 §)
3 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 

138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Vastaava hankinta-asiantuntija

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.02.2018 § 31

HEL 2018-000883 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2018 Pöydälle

Vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela, 
vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara ja hankintalakimies 
Jukka Harno olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
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§ 50
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle las-
tensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitusta koskevasta valtuustoa-
loitteesta

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisa-
lon valtuustoaloitteesta koskien lastensuojelun sosiaalityön asiakasmi-
toitusta:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaalityöntekijöiden määrän riit-
tävyyttä tärkeänä tekijänä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon so-
siaalityössä laadukkaan asiakastyön toteutumisen näkökulmasta. 

Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-
da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Työnteki-
jäkohtaisesti määritelty joustamaton enimmäisasiakasmäärä johtaisi 
esimerkiksi tilanteisiin, jossa suuremman sisarussarjan asioiden hoita-
minen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Pelkkä asiakas-
määrä ei myöskään kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. Tä-
män vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan järjes-
tää työt huomioiden asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus työnte-
kijän näkökulmasta.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaiku-
tustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheisverkojen sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. 
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tah-
dosta riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset si-
joitukset, huostaanotot, yhteydenpidon ja liikkumavapauden rajoitukset.

Vuonna 2017 lopussa on Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työssä ollut keskimäärin 40 lasta, sijoituksen sosiaalityössä keskimää-
rin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityössä keskimäärin 76 nuorta sosiaa-
lityöntekijää kohden. Kansalliseen tasoon verrattuna Helsingin asiakas-
mitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi Kuusikkokuntien viimeisimmässä 
vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakas-
määrät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat Helsingissä. 
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan palvelujen uudista-
mista, jossa vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia 
peruspalveluja. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista 
saada sosiaalityötä ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuo-
jelun asiakkuutta. Lastensuojeluun jäävät jatkossa vain niin sanotut 
suojelua tarvitsevat lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat 
rakennemuutoksen avulla lähteneet jo laskuun v. 2017. Vuonna 2018 
lisätään edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöi-
den määrää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttö-
suunnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä 
lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä keskimääräinen asiakasmää-
rä tulee pienenemään vuoden 2018 aikana enintään 30 lapseen sosi-
aalityöntekijää kohden, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo laa-
dukkaan lastensuojelun edellyttävän.

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöises-
ti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa, eikä tehtävään sisälly tahdos-
ta riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuollon 
sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella vastaavaa 30 lap-
sen keskimääräistä työntekijämitoitusta. 

Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä 
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisen ja itsenäistymisen alussa 
ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan. 
Arjen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät ovat kokonais-
vastuussa nuoren palvelujen koordinoinnissa ja suunnitelmallisen työn 
varmistamisessa. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten 
sosiaalityössä selvitetään, kuinka moni nuori tarvitsee erittäin vahvaa ti-
lapäistä tai pitkäkestoista tukea, kuinka moni tarvitsee vahvaa määräai-
kaista tukea ja kuinka moni pärjää kevyemmällä tuella. Tämän tiedon 
perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.

Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat sii-
tä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaalioh-
jaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut 
ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdolli-
sesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan käsitte-
lyyn.

Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös 
muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. 
Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja 
työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidet-
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tyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tu-
kiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalityöntekijän työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuul-
linen mahdollistuu sosiaalityöntekijän työssä paremmin lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa tehtävän vuorovaikutustyön ja osallisuuden toteu-
tuminen. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullinen taso vah-
vistaa työntekijöiden työhyvinvointia."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvityksen tulee sisältää 
selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat siitä, mikä on se taso, (sosi-
aalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaaliohjaajan asiakasmäärä), jo-
ka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut ja miten huolehditaan, et-
tä tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdollisesti sisältämät toimenpide-
ehdotukset tuodaan lautakunnan käsittelyyn."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Nordström: Lausunnon kuudenneksi kappaleeksi lisätään: 
“Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lastensuojelun avo- ja sijais-
huolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että keskimääräinen lapsi-
määrä työntekijää kohden olisi enimmillään noin 30 lasta. Lastensuoje-
lun resursseista ja kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuonna 2019.”

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Asiakasmitoituksen onnis-
tumisen kannalta tärkeää on huomioida myös muut asiakasmitoituk-
seen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Tällaisia seikkoja ovat 
lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työehtojen parantami-
nen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidettyä täytettyinä myös 
Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tukiperhetoiminnan ja 
kotipalvelun parempi resursointi."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskel-
mat siitä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosi-
aaliohjaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten 
palvelut ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen 
mahdollisesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan 
käsittelyyn."

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel 
Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 7 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Nordström): Lausunnon kuu-
denneksi kappaleeksi lisätään: “Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, 
että lastensuojelun avo- ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida 
niin, että keskimääräinen lapsimäärä työntekijää kohden olisi enimmil-
lään noin 30 lasta. Lastensuojelun resursseista ja kehittämistoimenpi-
teistä raportoidaan vuonna 2019.”

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Ma-
ri Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 6
Katju Aro, Leo Bergman, Saku Etholen, Kati Juva, Laura Nordström, 
Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
6.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Katju Aro): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida 
myös muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat 
seikat. Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvin-
voinnin ja työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saa-
daan pidettyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoi-
mien kuten tukiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi."

Jaa-äänet: 4
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 4.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria Aloite Kvsto 29112017 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Maria Ohisalon valtuustoaloitteesta koskien las-
tensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitusta:

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaalityöntekijöiden määrän riittä-
vyyttä tärkeänä tekijänä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosi-
aalityössä laadukkaan asiakastyön toteutumisen näkökulmasta. 

Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-
da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Työnteki-
jäkohtaisesti määritelty joustamaton enimmäisasiakasmäärä johtaisi 
esimerkiksi tilanteisiin, jossa suuremman sisarussarjan asioiden hoita-
minen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Pelkkä asiakas-
määrä ei myöskään kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. Tä-
män vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan järjes-
tää työt huomioiden asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus työnte-
kijän näkökulmasta.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaiku-
tustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheisverkojen sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. 
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tah-
dosta riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset si-
joitukset, huostaanotot, yhteydenpidon ja liikkumavapauden rajoitukset.

Vuonna 2017 lopussa on Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työssä ollut keskimäärin 40 lasta, sijoituksen sosiaalityössä keskimää-
rin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityössä keskimäärin 76 nuorta sosiaa-
lityöntekijää kohden. Kansalliseen tasoon verrattuna Helsingin asiakas-
mitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi Kuusikkokuntien viimeisimmässä 
vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakas-
määrät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat Helsingissä. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan palvelujen uudista-
mista, jossa vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia 
peruspalveluja. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista 
saada sosiaalityötä ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuo-
jelun asiakkuutta. Lastensuojeluun jäävät jatkossa vain niin sanotut 
suojelua tarvitsevat lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat 
rakennemuutoksen avulla lähteneet jo laskuun v. 2017. Vuonna 2018 
lisätään edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöi-
den määrää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttö-
suunnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä 
lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä keskimääräinen asiakasmää-
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rä tulee pienenemään vuoden 2018 aikana enintään 30 lapseen sosi-
aalityöntekijää kohden, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo laa-
dukkaan lastensuojelun edellyttävän.

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöises-
ti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa, eikä tehtävään sisälly tahdos-
ta riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuollon 
sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella vastaavaa 30 lap-
sen keskimääräistä työntekijämitoitusta. 

Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä 
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisen ja itsenäistymisen alussa 
ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan. 
Arjen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät ovat kokonais-
vastuussa nuoren palvelujen koordinoinnissa ja suunnitelmallisen työn 
varmistamisessa. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten 
sosiaalityössä selvitetään, kuinka moni nuori tarvitsee erittäin vahvaa ti-
lapäistä tai pitkäkestoista tukea, kuinka moni tarvitsee vahvaa määräai-
kaista tukea ja kuinka moni pärjää kevyemmällä tuella. Tämän tiedon 
perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalityöntekijän työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuul-
linen mahdollistuu sosiaalityöntekijän työssä paremmin lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa tehtävän vuorovaikutustyön ja osallisuuden toteu-
tuminen. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullinen taso vah-
vistaa työntekijöiden työhyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa Maria Ohisalon tekemään valtuustoaloitteeseen 28.2.2018 mennes-
sä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria Aloite Kvsto 29112017 3
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.02.2018 § 36

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2018 Pöydälle

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi
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§ 51
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Matti Parpalan paperittomien palvelujen seurantaa koske-
van ponnen johdosta

HEL 2017-013326 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Mari Rantanen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Virallista määritelmää paperiton-termille ei ole, eikä sitä ei ole määritel-
ty Suomen lainsäädännössä. Käytännössä paperittomalla tarkoitetaan 
maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai ETA-
valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskelulupa on umpeutu-
nut tai maahantulo tai maassa oleskelu ei ole laillista. Näihin kuuluvat 
maahan jääneet kielteisen turvapaikka- tai muun oleskelulupapäätök-
sen saaneet. Lisäksi paperittoman kaltaisessa tilassa on henkilöitä, joi-
den tilapäinen maassa oleskelu on laillista, mutta joilla ei ole vakuutus-
turvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle. Näitä ovat esimerkiksi tietyt 
Itä-Euroopan EU-maiden liikkuvat väestöryhmät, joilla ei ole vakuutus-
turvaa kotimaassaan sekä opiskelijat, joilla määräaikaiseen maassa 
oloon oikeuttava oleskelulupa on umpeutunut.

Suomessa ilman oleskelulupaa oleskelevien määrästä ei ole tarkkaa 
tietoa. Tämän hetkisen arvion mukaan laittomasti maassa olevia pape-
rittomia on Helsingissä alle 1 000 henkilöä sekä EU-liikkuvia noin 500. 
Paperittomien henkilöiden määrän oletetaan kasvavan merkittävästi 
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kun 8 500 turvapaikanhakijan valitukset eri oikeusasteissa tulevat pää-
tökseen ja ratkaisut saadaan vuoden 2018 aikana. 

Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellinen sairaanhoito, mukaan 
lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoi-
to ja psykososiaalinen tuki, on annettava potilaalle hänen asuinpaikas-
taan riippumatta. Tämä koskee myös paperittomia henkilöitä. Kiireelli-
sellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikais-
sairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää 
välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahene-
mista tai vamman vaikeutumista.

Helsinki on omilla päätöksillään laajentanut paperittomien terveyden-
huoltoa niin, että kiireellisen hoidon lisäksi paperittomille tarjotaan myös 
ns. välttämätön hoito. Välttämättömälle hoidolle ei ole yksikäsitteistä 
määritelmää, mutta sen piiriin voidaan katsoa kuuluvan mm. kroonisten 
sairauksien lääkehoito, jos on oletettavissa, että suhteellisen lyhytaikai-
sen (esimerkiksi kolmen kuukauden) oleskelun aikana terveydentila 
heikkenisi ilman hoitoa. Viime kädessä hoidon välttämättömyydestä 
päättää lääkäri jokaisessa tapauksessa erikseen. Alle 18-vuotiaille lap-
sille sekä raskaana oleville tarjotaan kaikki terveydenhuollon palvelut 
kuten helsinkiläisille.

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut sosiaalihuoltolain 12 §:n laajennuk-
sen mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä, myös paperit-
tomalla on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tar-
peeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa 
välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. 1.1.2018 
voimaan tullut sosiaalihuoltolain muutos (SHL 12a §) mahdollistaa kun-
nan hakemaan Kelan korvausta kiireellisessä tapauksessa annetuista 
sosiaalipalveluista. Tällaisia palveluja ovat:

 taloudellinen avustaminen, joka tarkoittaa kiireellisessä tapaukses-
sa annetun välttämättömän avustamisen ruokaan ja lääkkeisiin, se-
kä

 välttämättömänä sosiaalipalveluna annetun tilapäisen asumisen 
(esim. hätämajoitus, ei kuitenkaan yksityismajoitus).

Muillakin henkilöillä (mm. EU-kansalaiset tms.) voi olla kiireellisen avun 
tarvetta ja he voivat saada toimeentulotukea, mutta niistä ei saa Kelan 
korvausta (TTL 13 § päätös).

Paperittomille henkilöille annettavien palvelujen ja niiden kustannusten 
luotettava tilastointi on haasteellista. Tavoitteena on, että paperittoman 
henkilön asiakkuus tulisi näkyä kaikissa asiakas- ja potilasjärjestelmis-
sä, sillä ohjeet sen merkintään on olemassa. Haasteena on ollut pape-
rittoman tunnistaminen ja henkilöstön ohjeistus terveyspalveluissa.
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Sosiaalihuollon palveluiden osalta Helsingissä saadaan jatkossa tiedot 
paperittomien osalta (lukumääristä ja kustannuksista) molemmista yllä 
mainituista ryhmistä. ATJ-muutokset tulevat voimaan 1.3.2018 (SHL 
12a §). Talouden kustannusten seurantaa varten on tehty uudet las-
kentatunnisteet ja tilastopalvelut valmistautuu tilastoinnin rakentami-
seen. Tammi-helmikuun tiedot kerätään vielä manuaalisesti.

Maahanmuuttoyksikkö ja sosiaalipäivystys käyttävät sosiaalihuoltolain 
12a pykälää päätöksiä tehtäessä. Ko. päätöskohtaa käytetään vain ta-
pauksissa, joista saadaan Kelan korvaus. Muille paperittomille tai vas-
taaville ryhmille tehdään TTL 13 § päätös ja seurantatiedot saadaan 
käyttämällä teknistä koodia TTL 131. 

Terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä on saatavissa 
paperittomien palvelujen käyttöä koskevat käyntiluvut, joiden perusteel-
la aiheutuneet kustannukset voidaan arvioida. Tilastointi edellyttää Pe-
gasos- ja Effica- potilastietojärjestelmissä PTON-raportointikoodin käyt-
töä käyntikohtaisesti. Ohjeistuksesta huolimatta tämän merkinnän käyt-
tö on ollut puutteellista monissa toimipisteissä, mikä johtuu asiakas- ja 
potilasprosessien käytännöistä, joihin ei useimmissa toimipisteissä kuu-
lu erillinen ilmoittautumistoiminta. Paperittomuuden toteaminen ja sen 
oikea tilastointi vastaanottotapahtuman yhteydessä on virheille altis ta-
pahtuma ja vie aikaa varsinaiselta hoitotapahtumalta.

Paperittomille annettujen palvelujen arvioituja kustannuksia

 Terveysasemat: Arvio 1 500 käyntiä vuodessa, kustannusarvio 
400 000 euroa.

 Päivystys: Arvio 80 potilasta vuodessa, 40 000 euroa.
 Äitiys- ja lastenneuvolat vuonna 2017 78 paperitonta, 51 käyntiä, 

5 975 euroa.
 Suun terveydenhuolto: V. 2016 14 käyntiä, 1 834 euroa.
 Hätämajoitus: Sote-lautakunta myönsi vuonna 2017 hätämajoituk-

sen järjestämiseen kaksi avustusta, yhteensä 480 000 euroa.
 Maahanmuuttoyksikön kotouttamispalvelut v. 2016, 65 asiakasta, 

105 755 euroa.
 Toimeentulotuki, 108 paperitonta asiakasta, 51 000 euroa.

Edellä olevien lukujen perusteella arvio paperittomien palvelujen koko-
naiskustannuksista sosiaali- ja terveystoimialalla on 1,1 miljoonaa eu-
roa vuodessa. Kuten edellä on todettu, haasteena on asiakaskontak-
tien tilastoinnin puute, minkä vuoksi kustannukset perustuvat arvioihin. 
Arviossa on pyritty mallintamaan toimialalle tulevia paperittomien palve-
lujen kokonaiskustannuksia. Laskennassa on hyödynnetty vuoden 
2016 toiminnallisen tilinpäätöksen hintoja, vuoden 2017 tietoja niiden 
ollessa käytössä sekä arvioita asiakasvolyymin tulevasta kasvusta.
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Koska em. arviot perustuvat puutteelliseen tilannekuvaan ja antavat 
vain karkean kuvan kustannusten suuruusluokasta, on tilastointia kehi-
tettävä. Sosiaali- ja terveystoimiala on alkanut valmistella nykyisen oh-
jeistuksen selventämistä niin että paperittomuus olisi nykyistä helpom-
min määriteltävissä ja todettavissa tietojärjestelmistä. Lisäksi viestinnäl-
lisin keinoin tullaan lisäämään asianmukaista tilastointia.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Paperittomat henkilöt muodostavat erityisen haavoittuvan väestöryh-
män, jonka riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen pa-
rantaa merkittävästi tämän väestöryhmän terveyttä ja hyvinvointia.”

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 29.1.2017 vastauksen valtuutettu Veronika Honkasa-
lon paperittomien tilanteen edistämistä koskevaan aloitteeseen kau-
punginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matti Parpalan ponnen. Ponnen 
perusteella kaupunginvaltuusto edellyttää, että palveluja lisättäessä 
selvitetään mahdollisuus raportoida niiden käytön ja kustannusten ke-
hittymistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle säännöllisesti.

Kaupunginkanslia pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon 
29.11.2018 mennessä. Kaupunginkanslian maahanmuutto- ja työllisyy-
sasioista on esitetty toive asian pikaisemmasta käsittelystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Parpala Matti, toivomusponsi 2, Kvsto 29.11.2017 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 52
Sosiaali- ja terveystoimialan ruokahuoltopalvelujen kilpailutusta 
koskeva raportti

HEL 2015-010960 T 02 08 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi raportin kilpailutuk-
sen vaikutuksesta ruokahuoltopalvelujen hintaan, laatuun ja henkilös-
tön asemaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
Kaija-Leena Kristola, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43030

kaijaleena.kristola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto § 322, 8.10.2014
2 Kaupunginhallitus § 1053, 20.10.2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 kehottaa (§ 322) sosiaali- ja ter-
veyslautakuntaa sekä varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailut-
tamisen määrän viiden vuoden kuluessa suunnitellusta ja vaiheittain 
korkeintaan noin 20 prosenttiin niiden alaisten virastojen tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasa-
puolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisälly-
tetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvolli-
nen ottamaan palvelukseensa liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti 
kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön. Lisäk-
si kaupunginvaltuusto päätti kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaali- ja 
terveyslautakuntaa seuraamaan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen 
lisäämisen vaikutuksia erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun sekä 
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henkilöstön asemaan ja tekemään kokemusten pohjalta tarvittaessa 
esityksiä kilpailuttamisessa tarvittaviksi muutoksiksi.

Kaupunginhallitus päätti 20.10.2014 (§ 1053) kehottaa opetusvirastoa, 
sosiaali- ja terveysvirastoa sekä varhaiskasvatusvirastoa laatimaan yh-
teistyössä kaupunginkanslian, hankintakeskuksen ja Palmia-liikelaitok-
sen kanssa 31.12.2015 mennessä kaupunginvaltuuston linjaamaan vii-
den vuoden kuluessa toteutettavaan ruokahuoltopalvelujen kilpailutuk-
sen lisäämiseen liittyvät useampivuotiset ja asteittain laajenevat suun-
nitelmat, joissa muun muassa määritellään siirtymäkauden aikana ku-
nakin vuonna kilpailutettavat toimipisteet, sekä kehottaa opetusviras-
toa, sosiaali- ja terveysvirastoa sekä varhaiskasvatusvirastoa toteutta-
maan kilpailutuksen lisäämisen laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 24.11.2015 (§ 344) hyväksyä ruo-
kahuoltopalvelujen kilpailutussuunnitelman, jolla lisätään viraston kilpai-
lutettujen ruokahuoltopalvelujen määrä 20 prosenttiin viiden vuoden ku-
luessa. Lisäksi lautakunta päätti, että sille raportoidaan kilpailutuksen 
vaikutuksista vuosittain vuosi kilpailuttamisen aloittamisen jälkeen al-
kaen valtuuston asettamien kriteerien eli hinnan, laadun ja henkilöstön 
aseman näkökulmasta. Tämän perusteella voidaan päättää muutoksis-
ta kilpailutussuunnitelmaan. Samalla lautakunta päätti oikeuttaa talous- 
ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön tarvittaessa tarkentamaan ja 
hyväksymään muutoksia kilpailutussuunnitelmaan.

Ruokahuoltopalveluista on 31.12.2017 mennessä kilpailutettu päätök-
sen mukaan:

- osa kotiaterioista (25 %); uusi palveluntuottaja 1.2.2017 alkaen
- automaattipohjaiset kotiateriat; uusi sopimuskausi 1.7.2017 al-

kaen
- Haartmanin sairaalan ruokahuoltopalvelut (sidosyksikköhankin-

tana); 1.1.2017 alkaen

Kilpailutussuunnitelmasta poiketen Myllypuron monipuolisen palvelu-
keskuksen ruokapalvelujen kilpailutus siirretään vuodelle 2020. Mylly-
puron monipuolisen palvelukeskuksen saneeraus aloitetaan helmikuus-
sa 2019 ja sen arvioitu valmistumisaika on alkuvuodesta 2021.

Kilpailutetut ruokahuoltopalvelut

Kilpailutussuunnitelman mukaisesti kotiateriapalveluista 25 % (eteläi-
nen ja kaakkoinen kotihoitoyksikkö) kilpailutettiin vuonna 2016. Tar-
jouksia saatiin viisi kappaletta ja niistä valittiin kokonaistaloudellisesti 
edullisin. Uutena palveluntuottajana aloitti 1.2.2017 Fazer Food Ser-
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vices Oy. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kotiaterioiden subven-
tioista 13.9.2016 siten, että kuumana toimitettavia kotiaterioita sekä eri-
tyisruokavalioaterioita subventoidaan. Henkilöstösiirtoja Fazer Food 
Services Oy:lle ei tapahtunut.

Kilpailutussuunnitelman mukaisesti automaattipohjaiset kotiateriat kil-
pailutettiin siten, että sopimuskauden päätyttyä 30.6.2017 alkoi uusi so-
pimuskausi 1.7.2017 Menumat Oy:n kanssa. Muita tarjouksia ei saatu. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ateria-automaattipalvelujen sub-
ventioista 28.2.2017 siten, että laitevuokraa sekä erityisruokavalioate-
rioita subventoidaan. Henkilöstösiirtoja Menumat Oy:lle ei tapahtunut.

Haartmanin sairaalan ruokahuoltopalvelut hankittiin 2.1.2017 alkaen 
HUS Raviolilta sidosyksikköhankintana. Palvelukeskus-liikelaitokselta 
siirtyi liikkeenluovutuksen yhteydessä HUS:iin seitsemän henkilöä. 
HUS Ravioli liitettiin 1.9.2017 alkaen osaksi HUS-Tukipalvelut -tulosa-
luetta.

Kilpailutuksen vaikutus kustannuksiin

Aterioiden kokonaiskustannukset ovat kaikissa kilpailutetuissa palve-
luissa pudonneet kilpailutusta edeltävään aikaan verrattuna. 

Kotiaterioiden subventiokustannukset ovat pudonneet kilpailutetun pal-
velun osalta vuositasolla keskimäärin 89 %. Euromääräinen säästö on 
vuositasolla noin 176 000 euroa. Säästö kohdistuu kahteen kotihoitoyk-
sikköön.

Ateria-automaattipalvelun uudella sopimuskaudella subventiokustan-
nukset ovat pudonneet puolessa vuodessa 7 %, mikä vastaa vuosita-
solla tilaajalle aiheutunutta noin 27 000 euron säästöä. Kustannus-
säästön selityksenä ovat palveluntuottajan toimet käyttämättömien lait-
teiden poisnoutaminen asiakkaiden kotoa, jolloin laitevuokran aiheutta-
ma subvention kokonaiskustannus pienenee. Kilpailutus ei ole muutta-
nut laitekohtaista subventiota. Erityisruokavalioiden aiheuttama sub-
ventiokustannusten lisäys on vuositasolla alle 400 euroa.

Haartmanin sairaalan potilasruokailun vuosikustannukset ovat pudon-
neet 2 %. Vuositasolla tämä vastaa noin 17 000 euroa säästöä. Ateria-
päivää kohti kustannussäästö on keskimäärin 0,34 euroa. Kuljetuskus-
tannusten osuus ateriapäivän hinnasta on kilpailutuksen myötä noin 4 
%, aiemmassa sopimuksessa noin 16 %.

Kilpailutettujen ruokapalvelujen laatu vuonna 2017 verrattuna kilpailutusta aiem-
paan tilanteeseen
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Sopimuskauden ensimmäisen vuoden aikana palveluntuottajien ja ti-
laajan välillä järjestettiin sopimuskatselmuksia noin kolmen kuukauden 
välein. Kilpailutettujen palvelujen laatua arvioitiin katselmuksissa käyt-
täjien ruokapalvelua koskevien päivittäisten arvioiden, kommenttien pe-
rusteella ja kerran vuodessa toteutettujen sopimuksen mukaisten asia-
kastyytyväisyysmittausten perusteella.

Kotiateriasopimuksessa on sovittu lisäksi laatukriteereistä sekä sank-
tioista, mikäli vaadittu laatu ei toteudu (kotiateriasopimus, ateria-auto-
maattipalvelun sopimus). Palveluntuottaja organisoi itse asiakas-tyyty-
väisyysmittaukset sekä raportoi niiden tuloksista, joita verrataan sank-
tiotaulukkoon.

Asiakastyytyväisyysmittausten ja myös kotiateriasopimuksen sanktio-
taulukon mukaan tulosten perusteella kilpailutettujen ruokapalvelujen 
taso on ollut hyvä. Ateria-automaattipalvelun asiakastyytyväisyysmit-
taus on tehty alkuvuodesta 2018 ja sen tulokset ovat vielä raportoimat-
ta. Myös muu asiakaspalaute on osoittanut palvelun laadun kokonai-
suuden olevan hyvällä tasolla kaikissa kilpailutetuissa palveluissa.

Kilpailutuksen henkilöstövaikutukset

Haartmanin sairaalan ruokapalvelujen sidosryhmähankinnan yhteydes-
sä siirtyi HUS Ravioliin (nyk. HUS-Tukipalvelut) seitsemän Palvelukes-
kus-liikelaitoksen työntekijää. Nämä sijoittuivat uudessa organisaatios-
sa toivomiinsa tehtäviin. Muiden palvelujen kilpailutusten yhteydessä ei 
ollut tarpeen sijoittaa henkilöstöä uudelle palveluntuottajalle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
Kaija-Leena Kristola, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43030

kaijaleena.kristola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto § 322, 8.10.2014
2 Kaupunginhallitus § 1053, 20.10.2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 § 344

HEL 2015-010960 T 02 08 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä alla lueteltujen kohteiden 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutussuunnitelman, jolla lisätään viraston 
kilpailutettujen ruokahuoltopalvelujen määrä 20 prosenttiin viiden vuo-
den kuluessa:

Osa kotiaterioista vuonna 2016
Automaattipohjaiset kotiateriat vuonna 2016
Haartmanin sairaalan ruokahuoltopalvelut(sido-
syksikköhankintana)

vuonna 2017

Myllypuron monipuolinen palvelukeskus vuonna 2018
Töölön monipuolinen palvelukeskus vuonna 2018
Hopeatien, Kannelmäen ja Madetojan palvelu-
talot

 
vuonna 2020

Siltamäen palvelukoti vuonna 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen 
myös, että sille raportoidaan kilpailutuksen vaikutuksista vuosittain vuo-
si kilpailuttamisen aloittamisen jälkeen alkaen valtuuston asettamien 
kriteerien eli hinnan, laadun ja henkilöstön aseman näkökulmasta. Tä-
män perusteella voidaan päättää muutoksista kilpailutussuunnitelmaan.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa talous- ja tukipal-
velut -osaston osastopäällikön tarvittaessa tarkentamaan ja hyväksy-
mään muutoksia kilpailutussuunnitelmaan.

Käsittely

24.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että kilpailutetta-
vien palveluiden osuus on pienempi (10-15%).

Kannattaja: Joonas Leppänen

2. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myös, että sille 
raportoidaan kilpailutuksen vaikutuksista vuosittain vuosi kilpailuttami-
sen aloittamisen jälkeen alkaen valtuuston asettamien kriteerien eli hin-
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nan, laadun ja henkilöstön aseman näkökulmasta. Tämän perusteella 
voidaan päättää muutoksista kilpailutussuunnitelmaan.

Kannattaja: Rene Hursti

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan asia valmisteluun siten, että kilpailutettavien 
palveluiden osuus on pienempi (10-15%).

Jaa-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Rene Hursti, Laura Nordström, Kimmo Parhiala, Hannu Tuo-
minen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen palautusehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 10 -3. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myös, että sille ra-
portoidaan kilpailutuksen vaikutuksista vuosittain vuosi kilpailuttamisen 
aloittamisen jälkeen alkaen valtuuston asettamien kriteerien eli hinnan, 
laadun ja henkilöstön aseman näkökulmasta. Tämän perusteella voi-
daan päättää muutoksista kilpailutussuunnitelmaan.

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuori-
nen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Jäsen Laura Nordströmin vas-
taehdotuksen äänin 9 -4.

10.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

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

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
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§ 53
Eron myöntäminen vammaistyön johtajalle ja viran haettavaksi julis-
taminen

HEL 2018-002103 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää valtiotieteen maisteri Mi-
kaela Westergårdille eron 19.3.2018 lukien vammaistyön johtajan viras-
ta. Samalla lautakunta päätti, että vammaistyön johtajan virka (vakans-
sinumero 026720) julistetaan haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimukse-
na on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä 
suomenkielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kir-
jallinen taito. Vammaistyön johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjär-
jestelmään (HAY22).

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä ostopalvelupääl-
likkö, sosionomi (ylempi amk) Minna Erosen hoitamaan vammaistyön 
johtajan avoinna olevaa virkaa 19.3.2018 lukien siihen saakka, kunnes 
virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä 
kuitenkin enintään 31.8.2018 saakka.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointipalve-
lut
Taloushallintopalvelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja ********** on 12.2.2018 päivätyllä hakemuksellaan 
pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hänelle eron 
vammaistyön johtajan virasta 19.3.2018 lukien. Hakemus on nähtävänä 
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättymisestä 
päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointipalve-
lut
Taloushallintopalvelu



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 54 (65)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/11
27.02.2018 Salassa pidettävä

JulkL 24 § 1 mom 25 k.

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

§ 54
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 55
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 56
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.2.2018

12 § Lapsiperheiden kotipalvelun sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 19 § 
mukainen suorahankinta (Salassa pidettävä JulkL24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 19.2.2018

13 § Vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikön virkaan valinta, työ-
avain 7-1016-17

Perhe- ja sosiaalipalvelun johtaja 22.2.2018

14 § Karviaismäen toimintakeskus, tilapäinen sulkeminen ajalla 19.3. - 
23.3.2018 väistötiloihin muuton vuoksi

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 7.2.2018

9 § Sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla johtajaham-
maslääkärille

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 21.2.2018

10 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset 
2018

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 22.2.2018

11 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla, terveysase-
mien ja sisätautipoliklinikan johtajalääkärin sijaiset

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 23.2.2018

12 § Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtoryhmän 
asettaminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 23.2.2018
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12 § Kotihoidon digitaalisen lukitusratkaisun hankinta Helsingin kau-
pungin Palvelukeskus Helsingiltä

Hallintojohtaja 12.2.2018

3 § Oikeuden antaminen hankintapalvelujen toimenhaltijoille hankinto-
jen tekemiseksi

Hallintojohtaja 19.2.2018

4 § Hallinnon henkilöstötoimikunnan asettaminen

5 § Hallinnon johtoryhmän nimeäminen

Tietohallintopäällikkö 16.2.2018

9 § Sosiaali- ja terveystoimiala, SOSDW-ylläpitopalvelu ajalle 1.3.2018 
- 28.2.2019

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 57
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seu-
raavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.2.2018

19 § Erityissosiaalityöntekijän viran nimikkeen muuttaminen vammais-
ten sosiaalityössä

20 § Jäsenen nimeäminen Ikäinstituutin säätiön hallitukseen toimikau-
delle 1.4.2018 - 31.3.2022

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.2.2018

21 § Lastensuojelun palveluiden nuorten vastaanoton käteiskassojen 
lopetus

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.2.2018

22 § Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajat vuonna 2018

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Tiina Mäki
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Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 44, 45, 46, 47, 48, 49 (A), 50, 51, 52, 56 ja 57 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 49 (B) ja 53 §: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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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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)

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
 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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 54 ja 55 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

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
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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

 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.
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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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Karita Toijonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.03.2018.


