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Kokousaika 19.06.2018 16:15 - 21:42, keskeytetty 18:27 - 18:38

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
poissa: 163§

Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Aro, Katju
Bergholm, Tapio
Bergman, Leo
Heistaro, Sami
Juva, Kati
Muurinen, Seija poissa: 169 § (vastaehdotuksen 2 

äänestyksen ajan)
Pajula, Matias
Rantanen, Mari
Tuure, Tuomas
Hagman, Sandra varajäsen
Lund, Johan varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
poissa: 161 § (asianosaisen haas-
tattelun ajan) sekä 178§

Mäki, Tiina hallintojohtaja
poissa: 161 § (asianosaisen haas-
tattelun ajan)

Turpeinen, Leena terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
poissa: 161 § (asianosaisen haas-
tattelun ajan)

Meripaasi, Seija sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-
lujen johtaja
poissa: 161 § (asianosaisen haas-
tattelun ajan)

Sulavuori, Maarit perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
poissa: 161 § (asianosaisen haas-
tattelun ajan)

Korhonen, Soili erityissuunnittelija
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Lehtonen, Harri J. lakimies
poissa: 161 § (asianosaisen haas-
tattelun ajan)

Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
poissa: 159§ sekä 161 § (asianosai-
sen haastattelun ajan)

Alho, Leena ylihoitaja
läsnä: 168 §, klo 18:39 - 19:26

Kahila, Maria suunnittelupäällikkö
läsnä: 169 §, klo 19:48 - 20:24

Karell, Mikael vastaava suunnittelija
läsnä: 169 §, klo 19:48 - 20:24

Mantila, Ritva sijoituksen sosiaalityön päällikkö
läsnä: 163 §, klo 17:12 - 17:44

Nummijoki, Jaana kotihoitopäällikkö
läsnä: 164 §, klo 17:47 - 18:03

Nummikoski, Saila lastensuojelun johtaja
läsnä: 163 §, klo 17:12 - 17:44

Pellinen, Jukka hallintoylilääkäri
läsnä: 171 §, klo 20:41 - 20:45

Raita, Katja läsnä: 161 §, klo 16:25 - 16:51
Riihivaara, Tuomas vastaava hankinta-asiantuntija

läsnä: 163 §, klo 17:12 - 17:44 sekä 
164 §, klo 17:47 - 18:03

Sipiläinen, Pirjo arkkitehti
läsnä: 170 §, klo 20:33 - 20:42

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
159-162 §, 164-178 §

Karita Toijonen 163 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
159-177 §

Tiina Mäki vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
178 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
159-178 §
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§ Asia

159 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

160 Asia/2 Ilmoitusasiat

161 Asia/3 Perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaistyön johtajan virkasuhteeseen 
ottaminen, työavain 7-581-18

162 Asia/4 Perhe- ja sosiaalipalvelujen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön 
johtajan virkasuhteeseen ottaminen, työavain 7-761-18

163 Asia/5 Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta

164 Asia/6 Kotihoidon optimointiohjelman hankinta

165 Asia/7 Potilassänkyjen huolto- ja korjauspalvelujen hankinta

166 Asia/8 Matkapalvelujen liikennöinnin suorahankinta kilpailutuksen valmiste-
luaikana

167 Asia/9 Kouluterveydenhuollon palvelujen myyminen Helsingin eurooppalai-
selle koululle ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myyntiä 
koskevan toimivallan siirtäminen

168 Asia/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle huu-
meriippuvaisten tuettuja tiloja koskevasta valtuutettu Kati Juvan aloit-
teesta

169 Asia/11 Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 30.4.2018

170 Asia/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019−2028

171 Asia/13 HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosil-
le 2018–2020

172 Asia/14 Selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytäminen leipäjonoille

173 Asia/15 Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017

174 Asia/16 Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä

175 Asia/17 Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä

176 Asia/18 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

177 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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178 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 159
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 esittelijän ehdotuksesta poiketen valita pöytäkirjantarkastajaksi 
jäsen Sandra Hagmanin ja varatarkastajaksi jäsen Tapio Bergholmin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Saku Etholénin ja varatar-
kastajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 160
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

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 tai muut 
tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan kokouksessa):

Kaupunginvaltuusto § 102 (16.5.2018) Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018

Kaupunginhallitus § 384 (28.5.2018) Vuoden 2019 talousarvion ja vuo-
sien 2019−2021 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet.

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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§ 161
Perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaistyön johtajan virkasuhteeseen 
ottaminen, työavain 7-581-18

HEL 2018-005954 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa vammaistyön johtajan vir-
kaan (vakanssinumero 026720) yhteiskuntatieteiden maisteri Katja Rai-
dan 1.9.2018 alkaen 6814,84 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin.

Koeaika on kuusi kuukautta ja päättyy 28.2.2019.

Päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun työter-
veyshuollon antaman selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vah-
vistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala / perhe- ja sosiaalipalvelut / vammaispalvelut.

Käsittely

Vammaistyön johtajan virkaan valittava Katja Raita osallistui kokouk-
seen ja sosiaali- ja terveyslautakunta haastatteli häntä tehtävään liit-
tyen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vakiokokoonpanoon kuuluvat toi-
mialajohtaja Juha Jolkkonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit 
Sulavuori, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, hallinto-
johtaja Tiina Mäki, viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari ja lakimies 
Harri Lehtonen poistuivat kokoustilasta haastattelun ajaksi. Haastatte-
lun päätettyä virkaan valittava Katja Raita poistui kokouksesta ja vakio-
kokoonpanoon kuuluvat henkilöt palasivat kokoustilaan asian päätök-
senteon ajaksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-581-18
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.2.2018 § 53 myöntää valtiotie-
teen maisteri Mikaela Westergårdille eron 19.3.2018 lukien vammais-
palvelujen johtajan virasta. Samalla lautakunta päätti, että vammais-
työn johtajan virka (vakanssinumero 026720) julistetaan haettavaksi. 
Vammaistyön johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään 
(HAY22) ja viran kokonaispalkka on 6814,84 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveys-
lautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen vir-
kaan ottamisesta.

Vammaistyön johtajan virka oli julkisesti haettavana 6.–25.4.2018. Ha-
kuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoit-
teessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 
8.4.2018 sekä LinkedIn-palvelussa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, koke-
musta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 3 luvun 3.1.4 momentin 
mukaan palvelua johtaa vammaistyön johtaja. Vammaistyön johtaja 
suorittaa perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan määräämät tehtävät. Vam-
maistyön tehtävänä on kaikenikäisten vammaisten sosiaalityö, asumis- 
ja perhehoitopalvelut, työ- ja päivätoimintapalvelut sekä vammaispalve-
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lulain (380/1987) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen kuljetus-
palvelu.

Vammaistyö käsittää kaikenikäisten vammaisten sosiaalityön, asumis- 
ja laitospalvelut sekä työ- ja päivätoimintapalvelut. Palveluun on keski-
tetty kaikki erityislainsäädännön (Laki kehitysvammaisten erityishuol-
losta 519/1977, Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve-
luista ja tukitoimista 380/1987) perusteella kehitysvammaisille ja vai-
keavammaisille annettavat palvelut, jotka muodostavat selkeän toimin-
nallisen kokonaisuuden. Ruotsinkieliset vammais- ja kehitysvamma-
huollon palvelut sijoittuvat osaksi tätä palvelua.

Viran hoitaminen edellyttää vammaistyön ja vammaisten palvelujen 
tuntemusta. Tehtävä edellyttää henkilöstöjohtamista, talousjohtamista 
ja taitoa johtaa toimintaa tavoitteiden suuntaan. Lisäksi vammaistyön 
johtaja osallistuu tulevan sote-maakunnan kehittämiseen ja rakentami-
seen. Siksi erityisesti muutosten johtamisen osaaminen katsottiin eduk-
si.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Vammaistyön johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 12 henkilöä. Vaa-
dittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Kokemusta vaati-
vista johtamistehtävistä oli kahdeksalla hakijalla. Hakijaluettelo on liit-
teenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** 
ja Katja Raita. Hakijoita haastattelivat 9.5. ja 16.5. toimialajohtaja Juha 
Jolkkonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, henki-
löstösuunnittelupäällikkö Tarja Näkki sekä sosiaali- ja terveyslautakun-
nan edustajat Sanna Vesikansa, Karita Toijonen ja Seija Muurinen. 
Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista kolme. Henkilöarvioinnit suo-
ritti Psycon Oy.

********** on suorittanut valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin 
yliopistossa vuonna 2004. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Li-
säksi hän on suorittanut sosiaalitalouden opinnot (20 ov) Helsingin ylio-
pistossa vuonna 2005, yrittäjäerikoisluokan Helsingin kauppaoppilaitok-
sessa vuonna 1988 sekä johtajuusopinnot (12 ov) Helsingin yliopistos-
sa vuonna 2002. Hakija on toiminut ostopalvelupäällikkönä Hämeenlin-
nan kaupungilla 1.3.2011 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt ylitar-
kastajana Valvirassa sekä Etelä-Suomen lääninhallituksessa, päih-
deyksikön johtajana Helsingin kaupungilla sekä liikkeen-harjoittajana. 
Hakijan vahvuutena on monipuolinen työkokemus ja kilpailutus-osaami-
nen. Hakija kutsuttiin henkilöarviointiin.
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********** on suorittanut sosionomi YAMK -tutkinnon Metropoliassa 
vuonna 2013. Lisäksi hän on sosionomi AMK Helsingin ammattikorkea-
koulusta vuonna 2004 ja kehitysvammaistenohjaaja Helsingin diako-
niaopistosta vuonna 1998. Hän on suorittanut johtamisen erikoisam-
mattitutkinnon Amiedussa vuonna 2015. Hän on toiminut va. vammais-
työn johtajana Helsingin kaupungilla 19.3.2018 alkaen. Aiemmin hän 
on toiminut ostopalvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla, työ- ja päivä-
toiminnan päällikkönä Vantaan kaupungilla, toimintayksikön esimiehe-
nä Vantaan kaupungilla sekä sosionomina Suomen MS-liitossa. Haki-
jan vahvuutena on haettavana olevan tehtäväkokonaisuuden tuntemus 
toiminnan näkökulmasta. Hänen kokemuksensa vaativista johtamisteh-
tävistä on vähäinen.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon Tampe-
reen yliopistossa vuonna 2015. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri 
Joensuun yliopistosta vuonna 2005 ja lisäksi hän on suorittanut sosiaa-
lityön eximia cum laude –opinnot Tampereen yliopistossa vuonna 
2006. Hän on suorittanut myös Sote-johtaminen muuttuvassa ympäris-
tössä -opinnot Tampereen yliopistossa vuonna 2016, Älykäs kokeilu- ja 
kehittämistoiminta kunnissa –opinnot vuonna 2016 sekä henkilöstön 
hyvinvointi ja jaksaminen -opinnot Tekesissä 2017. Hän on toiminut vs. 
vammaisten sosiaalityön päällikkönä Helsingin kaupungilla 1.2.2018 al-
kaen. Aiemmin hän on toiminut sosiaalityön asiantuntijana Kanta-Hä-
meen maakunnassa, johtavana sosiaalityöntekijänä Hattulan kunnas-
sa, tutkijana ja yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa sekä sosi-
aalityöntekijänä Akaan kaupungissa. Hakijan vahvuutena on vammais-
ten sosiaalityön vahva tuntemus. Hänen johtamiskokemuksensa vaati-
vista johtamistehtävistä on haastatelluista vähäisin.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväs-
kylän yliopistossa vuonna 1986. Lisäksi hänellä on kelpoisuus kansa-
nopiston, työväenopiston ja kansalaisopiston opettajaksi Kuopion kan-
salaisopistosta 1988 ja johtamisen erikoisammattitutkinto johtamistai-
don opistosta 2005. Hän on toiminut 9.4.2018 alkaen kehittämispäällik-
könä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Aiemmin hän on toimi-
nut vanhus- ja vammaistyön päällikkönä Tuusulassa, sosiaalijohtajana 
ja perusturvan toimialajohtajana Somerolla, sosiaalisihteerinä Vampu-
lassa ja yhteiskunnallisten aineiden opettajana Suomen kirkon sisälä-
hetysseuran oppilaitoksissa. Hakijan vahvuutena on johtamiskokemus. 
Hänen tuntemuksensa haettavana olevasta tehtäväkokonaisuudesta 
on suppeampi kuin muilla haastatelluilla. Hakija kutsuttiin henkilöar-
viointiin.

Katja Raita on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tam-
pereen yliopistossa vuonna 1998. Hänellä on sosiaalihuollon ammatti-
henkilölain mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Lisäksi hän on 
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suorittanut työyhteisö- ja esimieskoulutuksen 2001 Lahden kaupungilla, 
johtamisen erikoisammattitutkinnon Edupolissa 2005, johdon ja esi-
miesten strategiavalmennuksen 2011 PHSOTEY:ssä ja työhyvinvointi-
korttikoulutuksen 2014 PHSOTEY:ssä. Hakija on toiminut tulosyksikkö-
päällikkönä 13.2.2017 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä 
vammaispalvelujen tulosalueella. Aiemmin hän on työskennellyt sosi-
aalipäällikkönä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
mässä, ylitarkastajana Etelä-Suomen lääninhallituksessa, perusturva-
johtajana Myrskylän kunnassa, vs. sosiaalijohtajana ja sosiaalityön vas-
tuuhenkilönä Nastolan kunnassa sekä laaja-alaisesti erilaisissa sosiaa-
lityön tehtävissä kuntasektorilla. Hakijan vahvuutena on monipuolinen 
johtamiskokemus sekä vammaistyön palvelujen tuntemus. Hakija kut-
suttiin henkilöarviointiin.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon 
sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että yhteiskun-
tatieteiden maisteri Katja Raita omaa parhaat edellytykset edellä kuvat-
tujen vammaistyön johtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Katja Raidan valintaa puoltaa hänen monipuolinen johtamiskokemuk-
sensa, vammaistyön vahva asiantuntijuus, näytöt uudistusten toteutta-
misesta sekä todennetusti hyvät valmiudet operatiiviseen johtamiseen 
ja yhteistyön tekemiseen. Katja Raita tuntee vammaistyön toimintaken-
tän, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskeiset toimin-
taympäristön muutokset. Hänen johtamistapansa on ratkaisukeskeinen.

Muuta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua esi-
tykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä 
henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-581-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelu
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§ 162
Perhe- ja sosiaalipalvelujen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön 
johtajan virkasuhteeseen ottaminen, työavain 7-761-18

HEL 2018-005991 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa nuorten palvelujen ja aikuis-
sosiaalityön johtajan virkaan (vakanssinumero 026718) valtiotieteiden 
lisensiaatti Leena Luhtaselan 1.9.2018 alkaen 6814,84 euron kokonais-
kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Virkaan valittavalle ei aseteta koeaikaa. Hänen ei tarvitse esittää työter-
veyshuollon antamaa selvitystä terveydentilastaan, koska se on esitetty 
jo aiemmin.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala / perhe- ja sosiaalipalvelut / nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-761-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 24.4.2018 § 117 myöntää valtiotie-
teiden lisensiaatti Maarit Sulavuorelle eron 1.6.2018 lukien nuorten pal-
velujen ja aikuissosiaalityön johtajan virasta. Samalla lautakunta päätti, 
että nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virka (vakanssinu-
mero 026718) julistetaan haettavaksi. Nuorten palvelujen ja aikuissosi-
aalityön johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22) 
ja viran kokonaispalkka on 6814,84 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveys-
lautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen vir-
kaan ottamisesta.

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virka oli julkisesti haet-
tavana 27.4.–14.5.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköises-
sä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli 
esillä Helsingin Sanomissa 29.4.2018 sekä LinkedIn-palvelussa.

Palvelun johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulutut-
kinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen 
ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 3 luvun 3.1.3 momentin 
mukaan palvelua johtaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja. 
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja suorittaa perhe- ja sosi-
aalipalvelujohtajan määräämät tehtävät. Nuorten palvelut ja aikuissosi-
aalityö -palvelun tehtävänä ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukai-
set palvelut kuten nuorille ja aikuiselle suunnattu sosiaalineuvonta, so-
siaalityön ja -ohjauksen palvelut, toiminnallinen ja sosiaalinen kuntou-
tus, työkykyselvitys, toimeentulotukilain (Laki toimeentulotuesta anne-
tun lain muuttamisesta 815/2015) mukainen täydentävä ja ehkäisevä 
toimeentulotuki, asukastalotyö, opiskelijaterveydenhuolto, talous- ja 
velkaneuvonta sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta 
ja pakolaisten vastaanotto.

Virkaan valittavalla edellytetään olevan sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä annetun lain (817/2015, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoi-
suus. Viran hoitaminen edellyttää kokemusta hallinto- ja johtamistehtä-
vistä, sosiaalityön johtamisesta sekä taloushallinnon osaamista. Lisäksi 
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja osallistuu tulevan sote-
maakunnan kehittämiseen ja rakentamiseen. Siksi erityisesti muutosten 
johtamisen osaaminen katsottiin eduksi.

Hakijat ja rekrytointiprosessi
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Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virkaa haki hakuajan 
kuluessa seitsemän (7) henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto 
oli viidellä hakijalla. Kokemusta vaativista johtamistehtävistä oli kolmel-
la hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** ja Leena 
Luhtasela. Hakijoita haastattelivat 24.5.2018 toimialajohtaja Juha Jolk-
konen, perhe- ja sosiaalipalvelujenjohtaja Maarit Sulavuori, työvoima-
suunnittelija Tiina Luoma sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edusta-
ja, apulaispormestari Sanna Vesikansa. Henkilöarviointiin kutsuttiin yksi 
hakija. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

********** on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon Helsingin ylio-
pistossa vuonna 2017. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. Lisäksi 
hän on suorittanut Svenska social- och kommunalhögskolanissa sosio-
nomitutkinnon vuonna 1999 ja johtamisen erikoisammattitutkinnon 
Amiedussa vuonna 2014. Hakija on toiminut palvelupäällikkönä Van-
taan kaupungin sosiaali- terveys-palvelut/perhepalveluissa 1.8.2012 lu-
kien, josta työlomalla 2.10.2017–31.5.2018 toimien erityisasiantuntijana 
sosiaali- ja terveysministeriössä. Aiemmin hän on työskennellyt sosiaa-
lityön esimiehenä ja sosiaalityöntekijänä yhteensä n. 14 vuotta. Hakijan 
vahvuutena on laaja osaaminen sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja 
tuottamisessa sekä sote-valmistelussa. Hänen johtamiskokemuksensa 
on vähäisempi kuin virkaan esitettävällä hakijalla.

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Kuo-
pion yliopistossa vuonna 2005. Hänellä on sosiaalityöntekijän laillistus. 
Lisäksi hän on suorittanut sosionomi AMK-tutkinnon Helsingin ammatti-
korkeakoulussa vuonna 1999 ja johtamisen erikoisammattitutkinnon 
Amiedussa vuonna 2016. Hakija on toiminut aikuissosiaalityön päällik-
könä Järvenpään kaupungilla 1.3.2014 lukien. Aiemmin hän on työs-
kennellyt johtavana sosiaalityöntekijänä, projektipäällikkönä ja erikois-
työvoimaneuvojana. Hakijan vahvuutena on projektien johtamisen 
osaaminen. Hänen tuntemuksensa haettavana olevasta tehtäväkoko-
naisuudesta on suppeampi ja johtamiskokemuksensa vähäisempi kuin 
muilla haastatelluilla.

Leena Luhtasela on suorittanut valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 2009. Hänellä on sosiaalityöntekijän lail-
listus. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän 
yliopistoista vuonna 1988, ja lisäksi hän on suorittanut Aalto-yliopistos-
sa EMBA-tutkinnon vuonna 2014. Hakija on toiminut Helsingin kaupun-
gin perhe- ja sosiaalipalveluiden aikuissosiaalityön päällikkönä 
1.1.2017 lukien, josta virkavapaalla 3.10.2017 lukien toimien nuorten 
palvelujen ja aikuissosiaalityön vs. johtajana 31.5.2018 saakka ja 
1.6.2018 lukien avoimen viran hoitajana. Hakija on toiminut jo aiemmin 
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ko. viran sijaisena 21.6.2016–31.5.2017. Aiemmin hän on toiminut työl-
listymisen tuen päällikkönä, työhön kuntoutuksen päällikkönä, kehittä-
miskonsulttina, projektikoordinaattorina sekä johtavana sosiaalityönte-
kijänä ja sosiaalityöntekijänä. Hakijan vahvuutena on laajin haettavana 
olevan tehtäväkokonaisuuden tuntemus toiminnan näkökulmasta sekä 
kehittämisosaaminen ja muutosten johtaminen. Hänellä on muihin 
haastateltuihin verrattuna eniten kokemusta vaativista johtamistehtävis-
tä. Hakija kutsuttiin henkilöarviointiin.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon 
sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että Leena Luh-
taselalla on parhaat edellytykset edellä kuvattujen nuorten palvelujen ja 
aikuissosiaalityön johtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Leena Luhtaselan valintaa puoltaa hänen koulutuksensa, laaja-alainen 
kokemuksensa haastavista sosiaalialan johtamistehtävistä, näytöt uu-
distusten toteuttamisesta sekä todennettu johdonmukaisuus ja tavoit-
teellisuus toimintatavoissa. Leena Luhtasela tuntee nuorten palvelujen 
ja aikuissosiaalityön palvelut, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja 
tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Hänen johtamistyy-
linsä on asiakeskeistä ja avointa.

Muuta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua esi-
tykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä 
henkilöarviointiraporttiin ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-761-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
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terveyslautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelu
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§ 163
Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen han-
kinta

HEL 2018-006678 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:

A hyväksyä Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelu-
jen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttä-
mättömiä vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa Helsingin kaupungin osalta perhe- ja sosiaalipalvelujen joh-
tajan:

 tekemään hankinnasta päätöksen
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, sijoituksen sosiaalityön pääl-
likkö Ritva Mantila ja vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara 
olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsit-
telyssä.

Todettiin puheenjohtaja Sanna Vesikansan esteellisyys asiassa. Es-
teellisyyden syynä on puheenjohtajan palvelussuhde Pelastakaa Lap-
set ry:hyn (Hallintolaki 28.1 § 4 kohta), josta hän on tällä hetkellä toimi-
vapaalla. Puheenjohtaja poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn 
aloittamista ja palasi kokoustilaan asian käsittelyn päätyttyä. Varapu-
heenjohtaja Karita Toijonen toimi kokouksen puheenjohtajana tämän 
asian käsittelyn ajan.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että esittelijän perustelu-
jen kohdan "Hankinnan taustaa" ensimmäinen virke muutettiin kuulu-
maan seuraavalla tavalla: "Lastensuojelun ympärivuorokautisten palve-
lujen hankinta toteutetaan Uudenmaan kuntien yhteishankintana."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217
tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

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

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

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

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

§)
6 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
9 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
10 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
11 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
12 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
13 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
14 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
15 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 

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

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

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

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

§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:

A hyväksyä Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelu-
jen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttä-
mättömiä vähäisiä muutoksia.
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B oikeuttaa Helsingin kaupungin osalta perhe- ja sosiaalipalvelujen joh-
tajan:

 tekemään hankinnasta päätöksen
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, sijoituksen sosiaalityön pääl-
likkö Ritva Mantila ja vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara 
ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsitte-
lyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt viranhalti-
joiden hankintavaltuuksista siten, että perhe- ja sosiaalipalvelujen joh-
tajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä 
päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujenjohtajan te-
kemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enem-
män kuin 500 000 euroa.

Hankinnan taustaa

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan 
Uudenmaan maakuntien yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat 
kunnat ovat: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava, Kauniainen, Kirkkonum-
mi, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karviainen, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, 
Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Porvoo, Loviisa ja Askola. Osal-
listuneet kunnat ovat valtuuttaneet Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin osallis-
tuva kunta tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankinta-
päätöksensä ja -sopimuksensa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat uusien sijoitettavien lasten lastensuojelun 
ympärivuorokautisen hoidon palvelut sekä edellisissä kilpailutuksissa 
hyväksytyille puitesopimuskumppaneille sijoitettujen lasten lastensuoje-
lun ympärivuorokautisen hoidon palvelut. Kilpailutuksen tulokset eivät 
johda jo sijoitettujen lasten sijaishuoltopaikan vaihtamiseen.

Hankinta jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

Laitoshoito
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 perustason laitoshoito
 erityistason laitoshoito
 vaativa laitoshoito

Perhehoito

 toimeksiantosuhteinen perhehoito, perustason palvelu
 toimeksiantosuhteinen perhehoito, vankan tuen palvelu
 luvanvarainen ammatillinen perhehoito

Perhekuntoutus

 perustason perhekuntoutus
 erityistason perhekuntoutus

Vastaanottotoiminta

 vastaanottotoiminta: toimeksiantosuhteinen perhehoito
 vastaanottotoiminta: laitoshoito.

Tarjouskilpailu

Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, joka tarkoittaa 
hankintayksikön itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mu-
kaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimi-
seen. Dynaaminen puitejärjestely on kestonsa ajan avoin kaikille tar-
jouspyynnön vaatimukset täyttäville palveluntuottajille. Dynaamisen 
puitejärjestelyn tarkoituksena on turvata palvelujen saatavuus sopimus-
kauden aikana.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankinta-
asetuksen (614/2007) 6 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista 
muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoit-
teessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei jul-
kaista internetissä.

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
halvinta hintaa. Palvelun laatua ei takaa yksinomaan laadullinen vertai-
luperuste, vaan myös laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset sekä so-
pimuskauden aikainen kannustinjärjestelmä. Hankinnan kohdetta kos-
kevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty ehdottomina vähimmäis-
vaatimuksina siten, että ne vastaavat hankintayksiköiden määrittele-
mää laatutasoa. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty 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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Puitejärjestelyyn valitaan kohteittain kaikki soveltuvuusvaatimukset se-
kä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. 
Molemmissa kohteissa palveluntuottajat asetetaan vertailuhinnan mu-
kaiseen ensisijaisuusjärjestykseen.

Dynaamisessa puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin 
lapsen kohdalla sovellettavan lainsäädännön mukaisesti arvioidun pal-
veluntarpeen, lapsen erityisten olosuhteiden ja edun perusteella ja lap-
sen mielipide huomioiden. Valintaprosessissa lapsi, hänen läheisensä 
ja sosiaalityöntekijä kartoittavat palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä 
asiakkaan tarpeet ja toiveet palveluun liittyen. Palveluista valitaan lap-
sen tarpeisiin sopiva paikka. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta 
soveltuvia palveluntuottajia on useampia, valitaan palveluntuottaja kil-
pailutuksen mukaisen kokonaistaloudellisen edullisuuden järjestyksen 
mukaisesti.

Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tas-
apuolisesti.

Vähimmäisvaatimusten toteutumisen seuranta

Palvelun yhteinen kehittäminen palveluntuottajien kanssa on oleellise-
na osana palvelujen laadun turvaamista. Palveluntuottaja sitoutuu ke-
hittämään palvelun sisältöjä ja laatua yhteistyössä tilaajan ja muiden 
puitesopimuskumppaneiden kanssa sopimuskaudella.

Asiakkaan tilanteen kehittymistä arvioidaan tilaajan arviointivälineellä/-
mittaristolla. Palveluntuottaja sitoutuu mittariston käyttöönottoon ja 
säännölliseen toteutukseen. Laatuvaatimuksena on lapsen osallisuu-
den ja itsemääräämisoikeuden toteuttaminen.

Helsingin sijaishuollon asiakasohjaus suorittaa yhteistyössä muiden kil-
pailutukseen osallistuneiden kuntien kanssa sopimusvalvontaa yksikkö-
kohtaisesti ja lapsen vastuusosiaalityöntekijät valvovat lapsikohtaisesti 
lapsen saaman hoidon laatua.

Palveluntuottajan henkilöstölle asetettuja vaatimuksia seurataan vuosit-
tain. 

Hankintasopimus mahdollistaa sanktioinnin, mikäli palveluntuottaja ei 
sopimuskauden aikana pysty ylläpitämään tämän sopimuksen sekä la-
kien ja asetusten mukaista henkilöstön mitoitusta ja pätevyyttä.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskau-
si on suunniteltu alkavaksi 1.1.2019.
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Kukin hankinnassa mukana olevista hankintayksiköistä (kunnista) te-
kee oman hankintapäätöksen ja sopimukset valittujen palveluntuotta-
jien kanssa.

Hankintayksiköt varaavat oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopi-
muskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
mismallin vuoksi perusteltua.

Hankintayksiköt eivät sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palvelua, 
vaan hankkivat palvelua 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 (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 
§)

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

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

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

§)
6 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
9 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
10 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
11 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
12 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
13 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
14 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
15 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 

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

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

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

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

§)

Muutoksenhaku
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A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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§ 164
Kotihoidon optimointiohjelman hankinta

HEL 2018-004550 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti: 

A hyväksyä kotihoidon optimointiohjelman kilpailutuksen keskeiset peri-
aatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään 
tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä, vähäisiä muutok-
sia.

B oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan:
   - tekemään hankinnasta päätöksen
   - allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-
mukset
   - päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän ehdotuksesta poiketen hyväksyessään hankinnan lautakunta 
edellyttää, että 

 kotihoidon kehittämistä ja asiakkaiden käytettävissä olevaa aikaa 
sekä työntekijöiden jaksamista tuetaan myös muilla tavoin kuin tie-
toteknisten välineiden hankinnoilla. Lisäksi lautakunta edellyttää, et-
tä kotihoidon työntekijöiden työssään käyttämien autojen pysäköin-
nin ongelmia selvitetään ja ratkaistaan asiakaskäyntien ja asiak-
kaan luona käytettävän ajan optimoimiseksi, sekä

 reittien ja tauotusten optimoinnista saatava säästö henkilökunnan 
työajassa ohjataan kokonaisuudessaan hoitoajan lisäämiseen ja 
hoivan laadun parantamiseen.

Käsittely

Kotihoitopäällikkö Jaana Nummijoki ja vastaava hankinta-asiantuntija 
Tuomas Riihivaara olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Hyväksyessään hankinnan lautakunta edellyt-
tää, että kotihoidon kehittämistä ja asiakkaiden käytettävissä olevaa ai-
kaa sekä työntekijöiden jaksamista tuetaan myös muilla tavoin kuin tie-
toteknisten välineiden hankinnoilla. Lisäksi lautakunta edellyttää, että 
kotihoidon työntekijöiden työssään käyttämien autojen pysäköinnin on-
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gelmia selvitetään ja ratkaistaan asiakaskäyntien ja asiakkaan luona 
käytettävän ajan optimoimiseksi.

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 1 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Katju Aro: Hyväksyessään hankinnan lautakunta edellyttää, että 
reittien ja tauotusten optimoinnista saatava säästö henkilökunnan työ-
ajassa ohjataan kokonaisuudessaan hoitoajan lisäämiseen ja hoivan 
laadun parantamiseen.

Kannattaja: jäsen Johan Lund

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Katju Aro): Hyväksyessään hankin-
nan lautakunta edellyttää, että reittien ja tauotusten optimoinnista saa-
tava säästö henkilökunnan työajassa ohjataan kokonaisuudessaan hoi-
toajan lisäämiseen ja hoivan laadun parantamiseen.

Jaa-äänet: 5
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Karita 
Toijonen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, Johan Lund, Mari 
Rantanen, Tuomas Tuure, 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
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Liitteet

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

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

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

§)
6 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
9 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää: 

A hyväksyä kotihoidon optimointiohjelman kilpailutuksen keskeiset peri-
aatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään 
tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä, vähäisiä muutok-
sia.

B oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan:
   - tekemään hankinnasta päätöksen
   - allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-
mukset
   - päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara ja kotihoitopäällikkö 
Jaana Nummijoki ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt viranhalti-
joiden hankintavaltuuksista siten, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
velujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt 
tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
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vapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka lasken-
nallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Kilpailutuksen taustaa

Hankinnan kohteena on kotihoidon toimintaa tukeva optimointiohjelma, 
jonka avulla varmistetaan asiakkaiden saaman palvelun laadun ja työn-
tekijöiden sujuvan työn sekä jaksamisen kannalta toimivimmat reitityk-
set asiakaskäynneille.

Optimointi täydentää ja lisää jo käytössä olevan toiminnanohjauksen 
(PegasosMukana) toimivuutta. Optimointiohjelma suunnittelee sekä 
asiakkaiden tarpeita vastaavan palvelun että antaa asiakkaille tarkem-
man aikaikkunan (0,5 h) kotikäynnin ajankohdasta. Ohjelma myös reitit-
tää optimaalisesti työntekijän kulkemisen asiakkaan luokse, mikä ede-
sauttaa työntekijöiden työn sujuvuutta ja täten edesauttaa työssä jaksa-
mista. Reititys tehdään käytettävissä olevaa henkilökuntaa optimoiden 
siten, että asiakaskäynnit saadaan toteutettua riittävällä hoitajamääräl-
lä. Reitityksen suunnittelu pitää sisällään asiakaskäyntien jaon hoitajil-
le, yhden hoitajan työvuoron aikana tekemän käyntijärjestyksen ja kul-
kureitin suunnittelun.

Idän palvelualueen Kaakkoisessa kotihoitoyksikössä, Laajasalon lähi-
palvelualueilla tehtiin marraskuu 2015 – kesäkuu 2016 välisenä aikana 
kokeilu kotihoidon optimoinnin mahdollisuuksista yhdessä henkilöstön 
kanssa. Henkilöstö antoi palautetta ja korjausehdotuksia koko kokeilun 
ajan. Työvuoroon optimoitu tauotus mm. ruokatauko, toteutui hyvin. Ko-
keilun lopputulokset olivat lupaavia. Kokeilun aikana saatiin käytännös-
sä todennettua, että mukana olleilla alueilla asiakaskäynnit oli tehtävis-
sä 10 % nykyistä pienemmällä henkilöstöllä. Optimoimalla hoitajien päi-
vittäiset reitit paremmin heidän työpanostaan pystytään kohdentamaan 
asiakkaiden lisääntyviin tarpeisiin. 

Optimointiohjelman hankinnan ja käyttöönoton kanssa samaan aikaan 
valmistellaan Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoa Helsingissä. 
Optimointiohjelman hankinnan tavoitteena on hankkia käyttöön ohjel-
ma, joka toimii sekä Apotin kanssa että siirtymäkautena ennen Apotin 
käyttöönottoa. Siirtymäkautena optimointiohjelmaa käyttävät manuaali-
sesti noin 70 työnsuunnittelijaa Helsingin kotihoidossa ja Apotti-integ-
raatiossa vuoden 2020 ohjelman käyttö automatisoituu. Optimointioh-
jelman käyttöönotto jo ennen Apotti-integraatiota on tärkeää, jotta ohjel-
miston käyttö on sujuvaa heti integraation jälkeen. Kotihoidon palvelua-
lueilla on aloitettu työskentely optimointiohjelman käyttöönottoon liitty-
vien toimintatapojen yhtenäistämiseksi.
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Vantaan kaupunki voi tarvittaessa myös ostaa palvelun samoilla ehdoil-
la ja hinnoilla kuin Helsinki. Vantaan kaupunki päättää itse kyseisen op-
tion käytöstä.

Hankittavalla optimointiohjelmalla pyritään saamaan hyötyjä sekä toi-
minnan tehostumisen, asiakaspalvelun parantumisen että työntekijöi-
den hyvinvoinnin lisääntymisen kautta. Hankinnan tavoitteita ovat:

 Asiakkaalle tarjotaan hoitajan oikea osaaminen oikeaan aikaan 
asiakkaan tarpeen mukaisesti. Asiakkaan kokema laatu paranee 
kun vastuuhoitajamalli toimii entistä paremmin ja hoitaja on paikalla 
tarkemmin sovitussa aikataulussa.

 Vastuuhoitajamallin toteutuessa asiakasta hoitavien hoitajien määrä 
vähenee.

 Helsingin kaupungin kotihoidon palvelut ovat entistä kilpailukykyi-
semmät sekä kustannustehokkuuden että laadun näkökulmasta.

 Henkilökunnan työhyvinvointi lisääntyy oikeudenmukaisen työnjaon, 
oikein mitoitetun henkilökunnan kapasiteetin ja oman työn hallinnan 
kautta. Kiire vähenee, kun työntekijällä on jokaiselle asiakkaalleen 
aika reitillään ja työvuoronaikainen tauottamisen on hallittua ja 
suunnitelmallista.

 Optimoinnin takaisinmaksusuunnitelmassa arvioidaan, että osa ny-
kyisistä työnsuunnittelijoista (n. 70) palaa välittömään asiakastyö-
hön.

Tarjouskilpailu

Kotihoidon optimointiohjelman hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu. 
Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) mukaisesti neu-
vottelumenettelynä. Hankinnan suunnittelu on aloitettu vuoden 2017 
tammikuussa sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon, hankintapalvelu-
jen ja tietohallinnon edustajien sekä ulkopuolisen konsultin yhteistyönä. 
Hankinnan suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä Apotti-hankkeen 
sekä markkinakartoitukseen osallistuneiden toimittajien kanssa. Van-
taan kaupunki voi tarvittaessa myös ostaa palvelun samoilla ehdoilla 
kuin Helsinki.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankinnan sisältö sekä tarjoajil-
le ja hankinnan kohteelle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavan-
omaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimus-
ten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen 
suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaa-
timusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Optimointiohjelman hankinnasta on laadittu takaisinmaksulaskelma, 
jonka perusteella ohjelma maksaa itsensä takaisin jo kesken ensimmäi-
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sen käyttöönoton, ennen kuin ohjelma on koko kaupungin laajuisessa 
käytössä.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteinä.

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta 
ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen 
internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntö-
asiakirjoja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty hankinnan kohteelle ase-
tetut laadulliset ja tekniset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdotto-
masti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimuseh-
tojen noudattamista.

Tarjousten valintaperuste on hinta-laatu-suhde. Alustavat hintakompo-
nentit, vertailuperusteet ja painoarvot, alatekijät ja alatekijöiden pai-
noarvot on kirjattu liitteisiin (hankintayksikkö täsmentää vertailuperus-
teiden lopulliset painoarvot, alatekijät ja alatekijöiden painoarvot lopulli-
seen tarjouspyyntöön).

Tehtävä sopimus

Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva ja suunniteltu alkavaksi 
1.10.2018. 

Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, 
esimerkiksi maakunnalle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät esimerkiksi so-
siaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, esimerkiksi maa-
kunnalla, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopi-
muskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomi-
saikaa noudattaen, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämismallin vuoksi perusteltua. Muutoin sopimuksen irtisanomis- 
ja purkamisehdot on tarkemmin määritelty liitteenä olevan sopimus-
luonnoksen luvuissa 18 ja 19.

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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Liitteet

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

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

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

§)
6 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
9 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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§ 165
Potilassänkyjen huolto- ja korjauspalvelujen hankinta

HEL 2018-003992 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A) hyväksyä potilassänkyjen määräaikaishuoltoja ja korjauspalveluja 
koskevan hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot ja oikeuttaa sosiaa-
li- ja terveystoimialan tekemän tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättö-
miä, vähäisiä muutoksia.

B) valtuuttaa Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimialan teke-
mään hankinnan yhteishankintana HUS logistiikan kanssa.

C) oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajan

-  tekemään hankinnasta päätöksen
-  päättämään optiokauden käyttöönotosta
-  allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat  sopimuk-
set
-  päättämään sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
2 Salassa pidettävä (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 §)
6 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
9 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
10 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
HUS Esitysteksti
Tukipalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta poikkeaa nyt tehtävässä päätöksessään 
lautakunnan 12.12.2017 § 334 tekemästä hankintoihin liittyvästä pää-
töksestä, jossa hallintojohtajan hankintavaltuudet on vahvistettu 
500 000 euroon.  Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa hallin-
tojohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo 
on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnan taustaa

Hankinnassa on kyseessä potilassänkyjen määräaikaishuoltojen sekä 
korjauspalvelujen kilpailutus. 

Voimassaoleva sopimus sänkyhuolloista on tehty kolmen palveluntuot-
tajan kanssa. Kahden palveluntuottajan kanssa solmittu sopimus päät-
tyy 15.3.2019 ja yhden palveluntuottajan sopimus päättyy 23.11.2019.

Edellinen, vuonna 2014 tehty sänkyhuoltojen kilpailutus tehtiin yhteis-
hankintana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 

Nyt kilpailutettava hankinta on myös tarkoitus tehdä yhteishankintana 
HUS logistiikan kanssa siten, että HUS logistiikka vastaa kilpailutuksen 
järjestelyistä (tarjouspyynnön julkaisemisesta, tarjousten vastaanotta-
misesta ja vertailujen tekemisestä).

Potilassängyt ja lainsäädäntö

Potilassängyt luokitellaan lääkintälaitteiksi. 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (24.6.2010/629, 24 §) 
määrää muun muassa, että lääkintälaitteiden ammattimaisen käyttäjän 
tulee varmistua siitä, että laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan 
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valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Lisäk-
si laki määrää, että laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla 
on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus.

Hankinnan kohde

Hankinnassa on kyseessä potilassänkyjen määräaikaishuoltojen ja kor-
jaushuoltopalvelun kilpailutuksesta.

Potilassänkyjen vuosittain suoritettavan määräaikaishuollon sisältö (liite 
2) ja sosiaali- ja terveystoimialan sänkykanta 5.4.2018 käyvät ilmi esi-
tyksen liitteistä (liite 4b). Ajantasainen raportti sosiaali- ja terveystoimia-
lan sänkyjen määrästä ajetaan lääkintälaiterekisteristä ennen tarjous-
pyynnön julkaisua tarjouspyynnön liitteeksi.

Lääkintälaiterekisterin mukaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimialan eri toimipisteissä on yhteensä noin 4 300 potilassänkyä sekä 
lisäksi potilaiden kotiosoitteissa noin 670 sänkyä. Yhteensä toimialalla 
on tällä hetkellä noin 4 970 tämän hankinnan piiriin kuuluvaa potilas-
sänkyä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arviot määristä eivät sido sosiaali- ja 
terveystoimialaa.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Tarjousvertailuun otetaan ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tar-
jouksille asetetut vaatimukset.

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu ja hankintamenettelynä on han-
kintalain 32 §:ssä kuvattua avointa menettelyä (Laki julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Valinnan perusteena 
kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 %. 

Osatarjoukset hyväksytään siten, että tarjoaja voi tarjota vain osioon 1 
tai 2.

Asiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhdessä HUS logistiikan kanssa. 

Asiakirjoissa on kuvattu hankittavan palvelun sisältö ja laatu sekä mää-
ritelty tarjoajalle ja palvelulle vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Esitys 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa koskevista asiakirjoista on päätö-
sesityksen liitteenä, liitteet 1−3, 4b, 5, 10–14.

Sopimuskausi ja muut ehdot
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan osalta sopimuskau-
den on suunniteltu alkavan aikaisintaan 16.3.2019 ja viimeistään 
24.11.2019, kun voimassaolevat sopimukset nykyisten palveluntuotta-
jien kanssa päättyvät. Varsinainen sopimuskausi on pituudeltaan kaksi 
vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokau-
teen, jonka käyttöönotosta tilaaja päättää viimeistään kuusi kuukautta 
ennen perussopimuskauden päättymistä.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamää-
riin palvelua hankitaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden neuvotella muutoksista tä-
hän sopimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä 
vaatimus muuttaa terveydenhuollon toimintaympäristöä. 

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimus 
kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämismallin tuomien mahdollisten muutosten vuoksi välttämä-
töntä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
2 Salassa pidettävä (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 §)
6 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
9 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)
10 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A, B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

C Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hankintapalvelut Esitysteksti
HUS Esitysteksti
Tukipalvelut Esitysteksti
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§ 166
Matkapalvelujen liikennöinnin suorahankinta kilpailutuksen valmis-
teluaikana

HEL 2018-006388 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankkia suorahankintana Helsingin 
matkapalvelun liikennöintiä. Hankittava palvelukokonaisuus on vastaa-
va kuin edellisen kilpailutuksen päätteeksi sosiaali- ja terveyslautakun-
nan päätöksellä § 410, 26.11.2013 on hankittu. Lisäksi koska asiakkai-
den tekemät matkat ovat lisääntyneet ja palvelun piiriin tulee uusia kil-
pailutettuja päivätoimintakohteita, hankitaan nyt suorahankintana enin-
tään 15 uutta suoraohjaus tai hybridi-ajoneuvoa.

Tämä suorahankinta koskee myös erikseen hankittujen päivätoiminta-
kohteiden kuljetuksia.

Palveluja hankitaan vuoden 2019 maaliskuun loppuun asti tai kunnes 
tarjouskilpailun tuloksena tehtävät sopimukset on allekirjoitettu.

Suorahankintakaudella noudatetaan lähtökohtaisesti samoja hintoja 
kuin edellisellä kilpailutetulla sopimuskaudella.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta § 410, 26.11.2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut
Tukipalvelut
Palveluntuottajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Matkapalveluja joudutaan hankkimaan suorahankintana Helsingin sosi-
aali- ja terveystoimialasta riippumattomista syistä, kunnes pääkaupun-
kiseudun kuntien yhteishankintana toteutettava matkapalvelujen kilpai-
lutus valmistuu. Muiden kuntien selvitystyö ja päätöksenteon viivästy-
minen ovat estäneet hankinnan kilpailuttamisen käynnistämisen suun-
nitellussa aikataulussa. Helsingin kaupunki ei ole voinut ennakoida vii-
västystä, joka on luonteeltaan ennalta-arvaamaton ja jonka johdosta 
nykyisen hankintakauden sopimuskautta on välttämätön jatkaa hankin-
nan kilpailuttamiseen asti. Arvioitu kilpailutuskausi kestää vuoden 2019 
maaliskuun loppuun asti.

Suorahankinta toteutetaan hankintalain 40 § 2 momentin 4-kohdan mu-
kaan, sillä sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä 
säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumatto-
masta ja ennalta-arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen 
kiireen vuoksi.

Sopimukseen on alun perin sisältynyt optiokauden mahdollisuus 
11.6.2019 asti, mutta optiota ei ole otettu käyttöön mm. liikennepalvelu-
lain voimaantulosta johtuen sekä siitä syystä, ettei viivästystä ei ole voi-
tu ennakoida.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta § 410, 26.11.2013

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut
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Tukipalvelut
Palveluntuottajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.06.2018 
§ 96

HEL 2018-006388 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti matkapalveluiden 
hankinnasta 30.6.2018 asti tai kunnes lautakunnan päätöksen perus-
teella tehtävä suorahankintakausi on saatu käynnistettyä. Hankittava 
palvelukokonaisuus sisältää edellisen kilpailutuksen päätöksellä (§ 410, 
26.11.2013) hankitut palvelut sekä päivätoiminnan erikseen kilpailutetut 
liikennöinnin hankinnat.

Suorahankintakausilla noudatetaan lähtökohtaisesti samoja hintoja kuin 
edellisellä kilpailutetulla sopimuskaudella.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on yhteensä 900 000 euroa (alv 0 
%).

Päätöksen perustelut

Matkapalveluja joudutaan hankkimaan suorahankintana Helsingin sosi-
aali- ja terveystoimialasta riippumattomista syistä, kunnes pääkaupun-
kiseudun kuntien yhteishankintana toteutettava matkapalvelujen kilpai-
lutus valmistuu. Muiden kuntien selvitystyö ja päätöksenteon viivästy-
minen ovat estäneet hankinnan kilpailuttamisen käynnistämisen suun-
nitellussa aikataulussa. Helsingin kaupunki ei ole voinut ennakoida vii-
västystä, joka on luonteeltaan ennalta arvaamaton ja jonka johdosta 
nykyisen hankintakauden sopimuskautta on välttämätön jatkaa hankin-
nan kilpailuttamiseen asti. Arvioitu kilpailutuskausi kestää vuoden 2019 
maaliskuun loppuun asti.

Suorahankinnat toteutetaan hankintalain 40§ 2 momentin 4- kohdan 
mukaan, sillä sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, ei-
kä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippu-
mattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäi-
sen kiireen vuoksi.

Sopimukseen on alun perin sisältynyt optiokauden mahdollisuus 
11.6.2019 asti, mutta optiota ei ole otettu käyttöön mm. liikennepalvelu-
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lain voimaantulosta johtuen sekä siitä syystä, ettei viivästystä ei ole voi-
tu ennakoida.

Lisätiedot
Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi
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§ 167
Kouluterveydenhuollon palvelujen myyminen Helsingin eurooppa-
laiselle koululle ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen 
myyntiä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2018-006499 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myydä kouluterveydenhuollon pal-
veluja Helsingin eurooppalaiselle koululle kolmena päivänä viikossa lu-
kuvuonna 2018−2019.

Samalla lautakunta päätti, että sosiaalihuollon ja terveydenhuollon pal-
velujen myymisestä kuntalain 127 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla vähäisessä määrin päättää toimialajohtaja.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin eurooppalainen koulu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin eurooppalainen koulu on valtion ylläpitämä koulu, joka perus-
tettiin 1.1.2008. Koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Euroopan unio-
nin henkilöstön lapsia ja mahdollisuuksien mukaan toissijaisesti myös 
muita lapsia.

Eurooppalaisessa koulussa työskentelee kahtena päivänä viikossa so-
siaali- ja terveystoimialan palveluksessa oleva terveydenhoitaja. Koulu-
terveydenhuollon järjestäminen perustuu terveydenhuoltolain 16 §:ään. 
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Lisäksi koululla on työskennellyt koulun palkkaama sairaanhoitaja kol-
mena päivänä viikossa. Koulun rehtori on esittänyt, että kouluun rekry-
toitaisiin terveydenhoitaja, joka työskentelisi viitenä päivänä viikossa. 
Koulu vastaisi palkkakustannuksista 60 prosenttia ja sosiaali- ja ter-
veystoimiala 40 prosenttia, joten toimialan kustannukset säilyisivät en-
nallaan. Nykyisen järjestelyn ongelmana on ollut tietojen vaihto Helsin-
gin kaupungin terveydenhoitajan/koululääkärin ja koulun palkkaaman 
sairaanhoitajan välillä. Terveydenhoitaja ja koululääkäri käyttävät Pe-
gasos-potilastietojärjestelmää, ja koulun sairaanhoitajalla on oma rekis-
teri. Jotta tietojen vaihto on mahdollista työntekijöiden välillä, kaikilta 
vanhemmilta on pyydetty kirjallinen suostumus tietojen vaihtoon. Jos 
koululla työskentelee vain yksi henkilö, ja käytössä on yksi potilastieto-
järjestelmä, niin asiakkaiden kannalta kouluterveydenhuollon palvelu 
on yhtenäistä, sujuvaa, laadukasta ja turvallisempaa. Palvelukokonai-
suus on paremmin hallinnassa ja tietosuoja paremmin varmistettu.  

Eurooppalaisen koulun toiminta Helsingissä on kaupungin kannalta 
myönteinen asia. Se vastaa tavoitteeseen vahvistaa Helsingin kansain-
välistä kilpailukykyä. Monet kansainväliset hankkeet ja yritykset tuovat 
Helsinkiin asiantuntijoita, joilla on kouluikäisiä lapsia. Se on myös lisän-
nyt vieraskielistä koulutusta, jonka tarve on jatkuvassa kasvussa. Sosi-
aali- ja terveystoimiala haluaa osaltaan olla mukana tukemassa Helsin-
gin eurooppalaisen koulun toimintaa.

Palvelujen myynti on toimialan kannalta pieni, mutta tärkeä ja hyödylli-
nen pilotointi, josta saadaan kokemuksia palvelun muodostamisesta 
ostajan tarpeita vastaavaksi sekä palvelun hinnoittelusta ja sen tarjoa-
misesta. Tällä ja tämän tyyppisillä pilotoinneilla voidaan myös edistää 
pienimuotoista kokeilukulttuuria palvelutuotannossa.

Järjestely on tarkoitus toteuttaa siten, että työsopimuksen tekevät työn-
tekijä ja sosiaali- ja terveystoimiala, joka myy 60 prosenttia terveyden-
hoitajan työpanoksesta eurooppalaiselle koululle. Toimiala vastaa kai-
kista työsuhteen kustannuksista sekä työn johdosta ja valvonnasta. 
Koululle myydään nimenomaan palvelua, eikä toimiala vuokraa järjes-
telyssä työvoimaa.

Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt 
tehtävät. Kouluterveydenhuollon palvelujen myynti kuuluu kaupungin 
kuntalain 7 §:ssä säädettyyn toimialaan, kun palvelujen myynti ei louk-
kaa yhdenvertaisuutta, esimerkiksi kouluterveydenhuollon ja oppilas- ja 
opiskelijahuollon palvelujen järjestämistä muille helsinkiläisille opiskeli-
joille. Puhtaasti kaupallisen toiminnan ei katsota kuuluvan kunnan toi-
mialaan, joten kouluterveydenhuollon palvelut myydään eurooppalai-
selle koululle hinnalla, joka vastaa niiden tuottamisesta ja tarjoamisesta 
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aiheutuneita kustannuksia. Ajalle 6.8.2018−16.6.2019 laskettuna ter-
veydenhoitajan palkkakustannuksista 60 prosenttia olisi 24 000 euroa. 

Kuntalain 126 §:n 1 momentti edellyttää, että kunnan hoitaessa lain 7 
§:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on an-
nettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoi-
dettavaksi. Poikkeuksena tästä yhtiöittämisvelvollisuudesta on lain 127 
§:n 1 momentin 1 kohdan perusteella toiminnan vähäisyys.

Vähäisyyttä tarkasteltaessa otetaan huomioon itse toiminta suhteessa 
sanotun toiminnan markkinoihin eli tässä terveydenhuolloin markkinoi-
hin. Tässä voidaan tarkastella terveydenhuollon palveluita kokonaisuu-
tena, ei siis vain kouluterveydenhuoltoa, koska siinä ei ole sellaisia eri-
tyispiirteitä, että se muodostaisi oman erillisen kokonaisuutensa. 

Kun otetaan huomioon, että toiminnallisesti ja taloudellisesti kysymys 
on volyymiltään verraten pienestä osuudesta, on perusteita pitää toi-
mintaa kuntalain tarkoittamana vähäisenä toimintana siten, ettei toimin-
taa ole tarvetta yhtiöittää.

Toiminnan laajuuden arvioinnissa on konsultoitu kaupungin oikeuspal-
veluita.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialalautakunta 
valvoo, että toimialan toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion se-
kä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoittei-
den mukaista, joten lautakunta voi päättää asiasta.

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan toimielimen pää-
töksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin 
päätä, joten sopimuksen palveluiden myymisestä allekirjoittaisi sosiaali- 
ja terveystoimialan puolelta toimialajohtaja.

Koulu on valtion, joten sopimus voidaan tehdä koulun tai vaihtoehtoi-
sesti opetushallituksen edustajan kanssa.

Toimialajohtajan määräämistä päättämään sosiaalihuollon ja tervey-
denhuollon palvelujen vähäisestä myymisestä puoltaa valmistelun ja 
päätöksenteon nopeus.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 40 (97)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/9
19.06.2018

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

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin eurooppalainen koulu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hallinto
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§ 168
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
huumeriippuvaisten tuettuja tiloja koskevasta valtuutettu Kati Juvan 
aloitteesta

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon valtuutettu Kati Juvan ym. 
valtuustoaloitteesta koskien huumeidenkäyttäjien turvallisia käyttötiloja:

"Huumeidenkäytöstä johtuvia haittoja vähentävänä toimintana Helsin-
gissä on eri puolilla kaupunkia viisi suonensisäisesti huumeita käyttävil-
le tarkoitettua terveys- ja sosiaalineuvontapistettä, joista kaksi toimii 
matalan kynnyksen päivätoimintayksiköiden yhteydessä. Lisäksi liikku-
vat työryhmät ja vertaistoimijat vaihtavat puhtaita käyttövälineitä ja an-
tavat neuvontaa kadulla ja asunnoissa. Noin 1 000 helsinkiläistä on 
opioidikorvaushoito-ohjelmassa, jolla on huumeiden riskikäyttöä ja ri-
kollisuutta vähentävä sekä kuntoutumista edistävä vaikutus. Lisäksi 
Helsingissä on HIV-positiivisille huumeidenkäyttäjille tarkoitettu päivä-
keskus, jossa he saavat tarvitsemansa terveys- ja sosiaalipalvelut sekä 
mahdollisuuden vaihtaa käytetyt välineet puhtaisiin.

Terveys- ja sosiaalineuvontatoiminta, päiväkeskukset, korvaushoito-oh-
jelma sekä HIV-positiivisten keskitetyt palvelut ovat ratkaisevalla tavalla 
vaikuttaneet huumeiden käyttäjien HIV-epidemian loppumiseen ja eh-
käisseet muiden veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, vähentäneet 
huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle 
koituvia haittoja. Nämä haittoja vähentävät toimintamallit ovat myös 
mahdollistaneet kontaktin luomisen käyttäjien alakulttuuriin, luoneet 
luottamusta ja mahdollistaneet siten monelle myös hoitoon kiinnittymi-
sen.

Valvottuja huumeidenkäyttötiloja on maailmalla noin 100, joista suurin 
osa Euroopassa. Niitä koskevista tutkimuksista voidaan yhteenvetona 
todeta, että valvotut pistotilat vetävät puoleensa kaikkein marginalisoi-
tuneinta suonensisäisten huumeiden käyttäjäkuntaa, jonka yhteydet 
muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ovat heikot. Valvotulla 
pistotilalla voi olla huumeidenkäyttäjien terveyttä edistävä vaikutus, 
koska puhtaissa ja valvotuissa tiloissa tulehdusten, veriteitse tarttuvien 
tautien ja yliannostusten riski vähenee, minkä lisäksi ne voivat toimia 
väylänä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
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Sosiaali- ja terveystoimiala selvittää vuoden 2018 aikana mahdollisuut-
ta pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys 
tehdään ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä kaupungin 
muiden toimialojen, poliisin, THL:n, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoi-
den kanssa. Lausunnon liitteenä 2 on THL:n lausunto valvotuista pisto-
tiloista ja liitteenä 3 Helsingin poliisin lausunto huumausaineiden käyt-
täjien käyttötiloista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huolellisesti suunnitellut ja piikkihuumeiden käyttäjien aiheuttamien alu-
eellisten häiriöiden kannalta oikein kohdennetut valvotut pistotilat voivat 
olla hyödyllinen lisä nykyisiin terveys- ja sosiaalineuvontapisteisiin ja 
muihin huumehaittoja vähentäviin palveluihin Helsingissä. Pistotilat 
edustavat kansanterveydellistä näkökulmaa huumetyöhön, mutta niillä 
voi olla positiivisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen ja turvalli-
suuteen.”

Käsittely

Ylihoitaja Leena Alho oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän asiaa palautettavaksi seuraavin perus-
tein:

Yhteiskunnan, tässä tapauksessa Helsingin kaupungin on noudatettava 
tarkoin toiminnassaan lakia. Suomen rikoslaki määrittelee huumausai-
neen käyttörikoksen ja aloite on ristiriidassa voimassaolevan lainsää-
dännön kanssa. On kestämätön ajatus, että julkinen toimija voisi olla 
tukemassa osaltaan laitonta toimintaa viran- ja/tai toimenhaltijoiden val-
vonnassa. Myös poliisi lainvalvojana lausunnossaan pitää aloitetta risti-
riidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa.

Helsingin kaupunki ei voi olla huumausaineiden käyttäjän toiminnan hy-
väksyjä. Hyvin usein raitistuneiden päihteidenkäyttäjien kertomuksista 
tulee ilmi se seikka, että he tarvitsivat toiminnalleen yhden hyväksyjän 
päihteiden täyttämässä elämässään. Tämä hyväksyjä ei voi olla yhteis-
kunta. Sen sijaan yhteiskunnan tulee tarjota auttavaa kättä tilanteessa, 
jossa päihteidenkäyttäjä haluaa raitistua ja pyrkii takaisin terveelliseen 
ja normaaliin elämään. 

Huumausaineiden käyttäjä on täysin tietoinen riskistä, jonka hän ottaa 
ostaessaan laitonta ja tuntematonta huumausainetta kadulta. Aineen 
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sisältöä ja vahvuutta ei voi tietää, ei myöskään sitä millaisella annoksel-
la ainetta tulisi käyttää. On erikoinen ajatus, että tätä riskiä hallittaisiin 
verorahoitteisen julkisen sektorin toimesta. Vastuu on yksilöllä laitto-
masta toiminnasta ja julkisen sektorin tulee olla apuna silloin kun ihmi-
nen ei enää halua olla mukana laittomassa päihteiden maailmassa. 

Aloitteessa esitetty uusi toimintamalli tuottaisi lisää menoja sillä valvotut 
turvalliset huumeidenkäyttötilat vaatisivat terveydenhuoltohenkilökun-
taa sekä henkilökunnan turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa. Olisi 
huomattavasti asiallisempaa ja todennäköisesti tehokkaampaa sijoittaa 
tämä henkilökunta sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn että vieroit-
tautumiseen ja kuntoutumiseen.

Päihteidenkäyttäjien asiallinen ja inhimillinen kohtaaminen ja kohtelu ei 
ole riippuvainen siitä, kuinka pitkälle yhteiskunta on valmis hyväksy-
mään elämäntavan ja riippuvuuden. Inhimillisyys ja asiallisuus mitataan 
siinä, miten yhteiskunta on valmis auttamaan siinä kohdassa kun päih-
teidenkäyttäjä haluaa irti päihteistä. Silloin nopea ja tehokas apu mata-
lalla kynnyksellä ja riittävän pitkään hoitoon on tarpeen.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Lisätään terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia koskevan kappaleen loppuun: "Huumausaineiden käytön ran-
gaistavuus asettaa kuitenkin haasteita kokeilun toteuttamiselle. Paras 
hyöty kokeilusta saataisiin todennäköisesti tilanteessa, jossa huumau-
saineiden käyttö olisi dekriminalisoitu."

Jäsen Leo Bergmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sami Heistaro: Pilotin mahdollisuutta selvitettäessä tulee arvioi-
da huolella esitetyn toiminnan oikeudelliset näkökohdat suomalaisessa 
toimintaympäristössä. Lisäksi selvityksessä on määriteltävä se mahdol-
linen lisäarvo, minkä esitetty toiminta toisi jo olemassa oleviin palvelui-
hin nähden, myös suhteessa esitetyn toiminnan edellyttämiin kustan-
nuksiin. Lautakunta edellyttää, että selvityksen valmistuttua mahdolli-
nen pilotti, mikäli selvitys sitä oikeudellisten ja muiden näkökohtien 
osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi.

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Vastaehdotus 3:
Jäsen Tapio Bergholm: Lisätään lausunnon viimeiseen kappaleen en-
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nen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia ensimmäisen loppuun: 
"...valvottua pistotilaa mahdollisesti esimerkiksi neulanvaihtopisteiden 
yhteydessä."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia koskevan kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkeen: "Käyttöti-
laa suunnitellaan toteutettavaksi ensisijaisesti kaupungin omana toimin-
tana. Näin voidaan kerätä luotettavaa tietoa toiminnan hyvinvointivaiku-
tuksista, sekä parhaiten ohjata käyttäjiä tarvitsemiensa sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden äärelle." 

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sami Heistaro): Pilotin mahdolli-
suutta selvitettäessä tulee arvioida huolella esitetyn toiminnan oikeu-
delliset näkökohdat suomalaisessa toimintaympäristössä. Lisäksi selvi-
tyksessä on määriteltävä se mahdollinen lisäarvo, minkä esitetty toi-
minta toisi jo olemassa oleviin palveluihin nähden, myös suhteessa esi-
tetyn toiminnan edellyttämiin kustannuksiin. Lautakunta edellyttää, että 
selvityksen valmistuttua mahdollinen pilotti, mikäli selvitys sitä oikeudel-
listen ja muiden näkökohtien osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle 
erikseen päätettäväksi.

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, 
Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
4.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Tapio Bergholm): Lisätään lausun-
non viimeiseen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia ensimmäisen loppuun: "...valvottua pistotilaa mahdollisesti esi-
merkiksi neulanvaihtopisteiden yhteydessä."

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Sami Heistaro, Johan Lund, Seija Muurinen, 
Matias Pajula, Mari Rantanen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas 
Tuure

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään terveys- 
ja hyvinvointivaikutusten arviointia koskevan kappaleen ensimmäisen 
virkkeen jälkeen: "Käyttötilaa suunnitellaan toteutettavaksi ensisijaisesti 
kaupungin omana toimintana. Näin voidaan kerätä luotettavaa tietoa 
toiminnan hyvinvointivaikutuksista, sekä parhaiten ohjata käyttäjiä tar-
vitsemiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden äärelle." 

Jaa-äänet: 10
Katju Aro, Leo Bergman, Sami Heistaro, Kati Juva, Johan Lund, Seija 
Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 3
Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta jätettiin seuraavat eriävät 
mielipiteet:
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Jäsen Mari Rantanen: "Yhteiskunnan, tässä tapauksessa Helsingin 
kaupungin on noudatettava tarkoin toiminnassaan lakia. Suomen rikos-
laki määrittelee huumausaineen käyttörikoksen ja aloite on ristiriidassa 
voimassaolevan lainsäädännön kanssa. On kestämätön ajatus, että jul-
kinen toimija voisi olla tukemassa osaltaan laitonta toimintaa viran- 
ja/tai toimenhaltijoiden valvonnassa. Myös poliisi lainvalvojana lausun-
nossaan pitää aloitetta ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön 
kanssa.

Helsingin kaupunki ei voi olla huumausaineiden käyttäjän toiminnan hy-
väksyjä. Hyvin usein raitistuneiden päihteidenkäyttäjien kertomuksista 
tulee ilmi se seikka, että he tarvitsivat toiminnalleen yhden hyväksyjän 
päihteiden täyttämässä elämässään. Tämä hyväksyjä ei voi olla yhteis-
kunta. Sen sijaan yhteiskunnan tulee tarjota auttavaa kättä tilanteessa, 
jossa päihteidenkäyttäjä haluaa raitistua ja pyrkii takaisin terveelliseen 
ja normaaliin elämään. 

Huumausaineiden käyttäjä on täysin tietoinen riskistä, jonka hän ottaa 
ostaessaan laitonta ja tuntematonta huumausainetta kadulta. Aineen 
sisältöä ja vahvuutta ei voi tietää, ei myöskään sitä millaisella annoksel-
la ainetta tulisi käyttää. On erikoinen ajatus, että tätä riskiä hallittaisiin 
verorahoitteisen julkisen sektorin toimesta. Vastuu on yksilöllä laitto-
masta toiminnasta ja julkisen sektorin tulee olla apuna silloin kun ihmi-
nen ei enää halua olla mukana laittomassa päihteiden maailmassa. 

Aloitteessa esitetty uusi toimintamalli tuottaisi lisää menoja sillä valvotut 
turvalliset huumeidenkäyttötilat vaatisivat terveydenhuoltohenkilökun-
taa sekä henkilökunnan turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa. Olisi 
huomattavasti asiallisempaa ja todennäköisesti tehokkaampaa sijoittaa 
tämä henkilökunta sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn että vieroit-
tautumiseen ja kuntoutumiseen.

Päihteidenkäyttäjien asiallinen ja inhimillinen kohtaaminen ja kohtelu ei 
ole riippuvainen siitä, kuinka pitkälle yhteiskunta on valmis hyväksy-
mään elämäntavan ja riippuvuuden. Inhimillisyys ja asiallisuus mitataan 
siinä, miten yhteiskunta on valmis auttamaan siinä kohdassa kun päih-
teidenkäyttäjä haluaa irti päihteistä. Silloin nopea ja tehokas apu mata-
lalla kynnyksellä ja riittävän pitkään hoitoon on tarpeen."

Jäsenet Sami Heistaro, Seija Muurinen ja Matias Pajula: "Joidenkin 
muissa maissa tehtyjen selvitysten tai tutkimusten mukaan huumeriip-
puvaisille osoitetut tilat huumeiden käyttöä varten ovat tuottaneet 
myönteisiä tuloksia. Vertailutiedon puute muista huumeriippuvaisille 
tarkoitetuista palveluista eri maissa vaikeuttaa kuitenkin tulosten hyö-
dyntämistä Helsingissä.
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Kokoomuksen lautakuntaryhmä suhtautuu myönteisesti huumeriippu-
vaisten ihmisten neuvontaan, terveiden valintojen tukemiseen sekä hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kyseisen huumeidenkäyttötilan 
perustaminen kuitenkin saattaa olla ristiriidassa nykylainsäädännön 
kanssa. Kaupungin oikeuspalvelujen kannanottoa ei myöskään ollut 
käytettävissä aloitelausunnosta päätettäessä, joten emme voi tukea 
aloitetta nyt esitetyssä muodossa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Juva Kati Aloite Kvsto 14032018 9
2 THL lausunto valvotuista pistotiloista
3 Lausunto 25.4.2018, huumausaineiden käyttäjien turvalliset käyttötilat, 

Helsingin poliisilaitos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ylihoitaja Leena Alho on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan tekemään valtuustoa-
loitteeseen 19.6.2018 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Juva Kati Aloite Kvsto 14032018 9
2 THL lausunto valvotuista pistotiloista
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3 Lausunto 25.4.2018, huumausaineiden käyttäjien turvalliset käyttötilat, 
Helsingin poliisilaitos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.06.2018 § 152

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

05.06.2018 Pöydälle

Jäsen Seija Muurinen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 169
Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 
30.4.2018

HEL 2018-004016 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talou-
den toteumaennusteen 30.4.2018 tilanteessa.

Lisäksi lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen kehottaa toi-
mialaa jatkossa raportoimaan toiminnasta ja taloudesta lautakunnalle 
soveltuvin osin samalla rakenteella kuin lautakunnan hyväksymässä 
käyttösuunnitelmassa on suoritteet, menot ja tulot ryhmitelty.

Käsittely

Suunnittelupäällikkö Maria Kahila ja vastaava suunnittelija Mikael Karell 
olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsit-
telyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tapio Bergholm: Lautakunta merkitessään sosiaali- ja terveystoi-
mialan toiminnan ja talouden ennusteen 30.4.2018 tiedoksi kehottaa 
toimialaa jatkossa raportoimaan toiminnasta ja taloudesta lautakunnalle 
soveltuvin osin samalla rakenteella kuin lautakunnan hyväksymässä 
käyttösuunnitelmassa on suoritteet, menot ja tulot ryhmitelty. 

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sandra Hagman: Lautakunta merkitessään sosiaali- ja terveys-
toimialan toiminnan ja talouden ennusteen 30.4.2018 tiedoksi kehottaa 
toimialaa ryhtymään toimiin palkkatason tarkastamiseksi rekrytointion-
gelmista kärsivien palvelualojen osalta.

Kannattaja: Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien päätösten tu-
loksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Tapio Bergholm): Lautakunta merki-
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tessään sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennusteen 
30.4.2018 tiedoksi kehottaa toimialaa jatkossa raportoimaan toiminnas-
ta ja taloudesta lautakunnalle soveltuvin osin samalla rakenteella kuin 
lautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa on suoritteet, menot 
ja tulot ryhmitelty. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Sandra Hagman, Sami Heis-
taro, Kati Juva, Johan Lund, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Ran-
tanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 13 - 0.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sandra Hagman): Lautakunta mer-
kitessään sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennusteen 
30.4.2018 tiedoksi kehottaa toimialaa ryhtymään toimiin palkkatason 
tarkastamiseksi rekrytointiongelmista kärsivien palvelualojen osalta.

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Sami Heistaro, Kati Juva, Johan Lund, 
Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Katju Aro, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Tuomas Tuure

Poissa: 1
Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
2 (tyhjää 1 ja poissa 1).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
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maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 ennustesuoritteet 30.4.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja ta-
louden toteumaennusteen 30.4.2018 tilanteessa.

Esittelijän perustelut

Suunnittelupäällikkö Maria Kahila ja vastaava suunnittelija Mikael Karell 
ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsitte-
lyssä.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2018 talouden ja toiminnan en-
nusteet kolme kertaa: 11.4., 1.8. ja 10.10.2018. Kaikki kaupunginkans-
lialle toimitettavat ennusteet tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalle. Talousarvioesitystä vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaesitys-
tä vuosille 2020–2021 käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
14.8. ja 21.8.2018.

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta huhtikuun 
lopun tiedot ja HUS:n osalta tammi-maaliskuun ennuste, jota on oikais-
tu uusimmilla tiedoilla.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden 
ennusteet ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut (51001)

5 10 01Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

TP 2017 TA 2018 Ennuste 30.4.. Ero TAEro TA %

(1 000 e)      
Tulot     168 603     164 571 -   163 828   -743 -0,5%
Menot  1 434 243  1 453 602  1 453 602         0 0,0 %
Toimintakate -1 265 640 -1 289 031 -1 289 774   -743 -0,1%

      

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan alittavan budjetin 0,7 
milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan toteutuvan budjetin 
mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylityspaineena on n. 6,7 milj. 
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euroa, joka koostuu pääosin perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakaspalve-
luostoista. Kustannusten kehitystä seurataan osana johtamista tarkasti 
kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa tilanteen edellyttämiin toimenpi-
teisiin.   

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin ylityspaine on 8,1 milj. euroa, joka 
koostuu pääosin asiakaspalvelujen ostoista. Lastensuojelun sijaishuol-
lon asiakaspalvelujen ostoissa on ylityspainetta yhteensä n. 8 milj. eu-
roa. Ylitys koostuu valtaosiltaan vaativan laitoshoidon ja puitesopimus-
ten ulkopuolisen laitoshoidon palveluostojen ylityksestä n. 7 milj. euroa. 
Lisäksi ylitysuhkaa on perhehoidon ostopalveluissa ja läheisverkostosi-
joitusten kulukorvauksissa.  Vaativahoitoisten lasten osuus on kasvanut 
ja tämän vuoksi lastensuojelun laitoshoidon hoitovuorokausien määrä 
on kasvanut. Vaativan laitoshoidon hoitovuorokausien ennustetaan 
kasvavan n. 6 900 hoitovuorokautta verrattuna viime vuoteen. Vaativa 
laitoshoito ja puitesopimusten ulkopuolisten palveluostot on hinnaltaan 
kalleimpia sijaishuollon muotoja. 

Vammaistyössä ylityspaineena on asiakaspalvelujen ostojen ja päivä-
toiminnan kasvu, henkilökohtaisen avun palveluseteliostojen kasvu se-
kä henkilökohtaisen avun avustajien palkankorotus, yhteensä 1,6 milj. 
euroa. Neuvola- ja perhetyössä ylityspainetta on 0,2 milj. johtuen lapsi-
perheiden kotipalvelujen asiakaspalvelujen ostoista. Perhe- ja sosiaali-
palvelujen henkilöstömenojen arvioidaan alittavan budjetin 5,3 milj. eu-
rolla rekrytointiviiveistä johtuen. Rekrytointiviiveiden johdosta avoimena 
olevien vakanssien palkkakustannukset on käyttämättä, lastensuojelus-
ta 0,8 milj. euroa, lapsiperheiden palveluista 0,6 milj. euroa ja nuorten 
palvelut ja aikuissosiaalityöstä 0,4 milj. euroa. Metsälän säilöönoton 
valtiolle siirtymisessä oli varauduttu uudelleensijoittamisiin ja siitä sääs-
tyy 0,4 milj. euroa. Suurin säästö tulee vammaispalveluista, missä asu-
hankkeen viivästyminen on viivästyttänyt henkilöstön palkkaamista, 
säästö 2,8 milj. euroa.

Lastensuojelussa tavoitteena on painopisteen siirtäminen varhaisem-
paan, lapsen ja nuoren kasvuympäristössä toteutuvaan tukeen. Lasten-
suojeluun on perustettu 20 uutta virkaa 1.4.2018 lukien (yksi johtava 
sosiaalityöntekijä ja 19 sosiaalityöntekijää) lapsiperheiden palvelutar-
peen arviointiin ja tukeen paljon palveluja tarvitsevien lapsiperheiden ja 
erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön saatavuuden parantami-
seen. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa määritetään yhteiset 
palveluketjut ja vahvistetaan monialaista tukea ja hoitoa varhaisem-
massa vaiheessa. Oman laitoshoidon käyttöastetta nostetaan, kilpailu-
tetaan lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja uudistetaan pienten 
lasten ja perheiden vastaanottotoiminta. 
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Vammaistyössä kehitetään jalkautuvia päivätoimintapalveluja laitoksis-
ta muuttaville asukkaille ja kevennetään palvelurakennetta edelleen 
asumisen ja päiväaikaisen toiminnan osalta.

Terveys- ja päihdepalvelujen budjetin arvioidaan alittavan talousarvion 
0,9 milj. euroa. Päivystyksessä on ylityspainetta yhteensä 0,8 milj. eu-
roa henkilöstömenoissa liittyen ilta- ja viikonloppukorvauksiin ja päivys-
tyskorvauksiin 0,3 milj. euroa ja HYKS-Helsinki päivystysintegraation 
koulutuskustannuksiin 0,5 milj. euroa. Suun terveydenhuollon ja ter-
veysasemat ja sisätautien poliklinikan menojen arvioidaan toteutuvan 
budjetin mukaisesti ja psykiatria- ja päihdepalvelujen menojen arvioi-
daan alittavan budjetin 1,7 milj. eurolla. Arvioitu alitus psykiatria- ja 
päihdepalveluissa koostuu henkilöstömenoista (0,9 milj. euroa), joka 
johtuu erikoislääkärien vajeesta ja rekrytoinnin hankaluudesta. Asiakas-
palveluostoista ennustetaan säästöä (0,4 milj. euroa), joka johtuu siitä, 
että avo-, laitos- ja kotikuntoukseen lähettäminen on vähentynyt ja että 
psykoterapiaostot ovat vähentyneet.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen menojen arvioidaan toteutuvan 
budjetin mukaisesti. Rekrytointia tehostetaan edelleen vuokratyövoi-
man kustannusten hallitsemiseksi.

Hallinnon menojen ennustetaan alittavan budjetin 0,5 milj. eurolla hen-
kilöstömenoissa ja muissa palvelujen ostoissa. Henkilöstömenojen ali-
tusta selittää avoimien vakanssien rekrytointiviiveet, pitkät palkattomat 
sairauslomat ja työvapaat. Rekrytointia tehostetaan ja avoimet vakans-
sit pyritään täyttämään tämän vuoden aikana.

Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (51003)

5 10 03 
Vastaanottokeskukset 

TP 2017 TA 2018 Ennuste 30.4.. Ero TA Ero TA %

(1 000 e)      
Tulot 20 626 15 167 20 350 5 183 34,2%
Menot 17 356 14 467 17 468 -3 001 -20,7%
Toimintakate   3 270      700 2 882 2 182 312%
      

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Vastaanottokeskusten 
ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen aiheutuneet 
kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia 
eriä.

Toimeentulotuki (51002)

5 10 02 
Toimeentulotuki 

TP 2017 TA 2018 Ennuste 30.4. Ero TA EroTA %
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(1 000 e)      
Tulot 14 983   9 402  7 637 -1 765 -18,8%
Menot 30 934 20 500 16 980  3 520  17,2%
Toimintakate -15 951 -11 098 -9 343  1 755 15,8%

      

Toimeentulotuessa arvioidaan täydentävän toimeentulotuen alittavan 
budjetin 2,6 milj. euroa, ehkäisevän toimeentulotuen ylittävän budjetin 
0,6 milj. euroa, kotouttamistuen alittavan budjetin 1,6 milj. euroa ja kun-
touttavan työtoiminnan matkakorvauksen työmarkkinatukea saaville 
ylittävän budjetin 0,1 milj. euroa. Toimeentulotuen menot eivät ole täy-
sin vertailtavissa edelliseen vuoteen perustoimeentulotuen siirtymäajan 
(tammi-maaliskuu 2017) vuoksi, jolloin perustoimeentulotukea makset-
tiin kunnasta. Täydentävän toimeentulotuen määrää on ollut lakimuu-
toksen vuoksi vaikea arvioida, koska osa ennen täydentävänä toimeen-
tulotukena myönnetystä tuesta myönnetään nyt perustoimeentulotuke-
na. Täydentävän toimeentulotuen ja kotoutumistuen menoihin vaikuttaa 
myös yleinen taloudellinen kehitys ja sen muutos parempaan suuntaan. 
Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen liittyy suunnitelmalliseen so-
siaalityöhön.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)

5 10 05 
HUS 

TP 2017 TA 2018 Ennuste 30.4. Ero TA Ero TA %

(1 000 e)      
      
Menot 561 973 565 704 583 244 -17 540 -3,1%

HUS:n tammi-maaliskuun ennuste toteutuneen käytön pohjalta on 
598,9 milj. euroa, joka on 33,2 milj. euroa suurempi kuin kaupungin ta-
lousarvioluku. Toteutuneen käytön perusteella käytön volyymi ja palve-
lujen laskutus ovat olleet budjetoitua korkeammalla tasolla. HUS:n ar-
vioitu tilikauden ylijäämän palautus jäsenkunnille on 44,5 milj. euroa, 
josta Helsingin arvioitu osuus on 15,6 (15,645) milj. euroa. Ylijäämän 
palautuksen jälkeen HUS:n arvioitu ylitys Helsingin talousarvioon on 
17,5 milj. euroa. Huhtikuun toteumatietojen ja alustavien toukokuun tie-
tojen mukaan jäsenkuntapalautuksen summa voi toteutua edellä arvioi-
tua suurempana alentaen talousarvion ylitystä.

Apotti ja Sote-maakuntauudistus (51004)

5 10 04 
Apotti ja Sote-maakun-
tauudistus 

TP 2017 TA 2018 Ennuste 30.4. Ero TA Ero TA %

(1 000 e)      
Tulot 444 3 299 1 070 2 229 67,6%
Menot 1 812 6 307 5 568 739 11,7%
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Toimintakate -1368 -3008 -4 498 1 490 49,5%

Apotti-hankkeen ja Sote-maakuntauudistuksen menojen sekä tulojen 
arvioidaan alittavan talousarvion. Sote-maakuntauudistuksen valmiste-
lussa suurin osa henkilöstöstä toimii tällä hetkellä resurssisopimuksella 
Uudenmaan maakuntaan ja laskutus perustuu toteutuneisiin työtuntei-
hin. Tässä vaiheessa ei voida arvioida soten- ja maakuntalakien voi-
maantulon vaikutuksia sote-maakuntauudistuksen henkilöresursseihin 
ja kustannuksiin loppuvuoden aikana.

Palvelut

Talousarvion määrälliset tavoitteet, jotka on asetettu keväällä 2017, on 
esitetty liitteessä 1. 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutu-
van seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelut  
1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja lastensuojeluasiakkai-
den määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutuu

2. Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 20% suhteessa 
asiakasmäärään vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutuu 

3. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 
%-yksikköä vuodessa. 

Toteutuu

4. Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuoro-
kauden sisällä (T3< 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, 
odotusaikojen mediaani).

Toteutuu

5. Asiakas pääsee hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle alle kolmessa 
kuukaudessa (T3< 90 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, 
odotusaikojen mediaani).

Toteutuu

6.Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee 
vuoteen 2017 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muoto-
ja vahvistamalla.

Toteutuu

7. Kotona asumista tuetaan palveluita vahvistamalla niin, että kotona asuvien 
osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2017 verrattuna. 

Toteutuu

8. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja heidän palve-
luasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutuu

9. Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 % vuoteen 2017 verrattuna. Toteutuu
10. Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2017 
verrattuna. 

Toteutuu

  

Toimeentulotuki  
Ehkäisevän toimeentulotuen budjetista kohdennetaan ehkäisevänä tukena 
vähintään 45 % lapsiperheille.

Toteutuu

Kaikkien sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan tässä vaihees-
sa toteutuvan. Sitovista toiminnallisista tavoitteista riskinä on kehitys-
vammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuuden kasvun ja 
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pääsyn lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokau-
dessa toteutuminen suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

(1000 e) TA 2018 Ylitysoikeudet TA 2018 yh-
teensä

Ennuste 30.4. Ero TA

Tietotekniikkahankinnat  6 600 1 718  8 318  8 318 0
Muut hankinnat  4 050 2 647  6 697  6 697 0
Yhteensä 10 650 4 365 15 015 15 015 0

Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2017 siirtyneistä 
hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 28.2.2018 myöntänyt 
yhteensä 4,365 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2018. 

Jatkotoimenpiteet

Sosiaali- ja terveystoimi esittää, että kaupunginhallituksen 30.10.2017 
myöntämästä 21 milj. euron lisämäärärahasta kohdentamatta jätetty 
määräraha, 4,375 milj. euroa ja vuoden 2017 tulospalkkion palautus 
2,6 milj. euroa käytetään 1.5.2018 voimaan tulevien KVTES:in ja lääkä-
risopimusten mukaisiin palkankorotuksiin. Toimialan tulospalkkiota var-
ten kohdennettua määrärahaa voidaan tarvittaessa kohdentaa toimiala-
johtajan harkinnan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarviokoh-
dan toteutumiseksi budjetin mukaisesti. 

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta val-
tiolta läpilaskutettavia eriä, joten kyse on ns. teknisestä ylitysoikeusesi-
tyksestä. 

Myös HUS:n ennustetta tarkennetaan seuraavassa ennusteissa ja tar-
vittaessa tehdään määrärahan ylitysoikeusesitys syksyllä 2018.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 ennustesuoritteet 30.4.2018

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 § 107

HEL 2018-004016 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talou-
den toteumaennusteen 28.2.2018 tilanteessa.

Käsittely

24.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Talous- ja suunnittelupäälikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 170
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019−2028

HEL 2018-002676 T 02 02 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019−2028:

"Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2019–2028

Talonrakennuksen investointiohjelman raamissa on vuosina 
2019−2022 noin 150 milj. euron vajaus siihen nähden, mitä toimialat 
ovat tehneet esityksiä. Luonnosesityksessä asia on ratkaistu sosiaali- 
ja terveystoimialan osalta siten, että suurten Laakson ja Malmin sairaa-
lahankkeiden rahoitusvaraukset on poistettu investointipuolelta ja hank-
keet on siirretty osake- ja vuokralistalle. Laakson hankkeelle on varattu 
hankesuunnitteluun tarvittava rahoitus investointilistalle.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevi-
sion 2030 tavoitteena on korvata vanhat ja huonokuntoiset sairaalara-
kennukset uusilla, nykyaikaisilla ja toimintaa tukevilla sairaalarakennuk-
silla. Sairaalahankkeiden rahoituksen järjestäminen ja eteneminen ai-
kataulussa on tärkeää, sillä nykyiset sairaalarakennukset eivät täytä 
nykypäivän vaatimuksia, ne ovat teknisesti vanhentuneita eikä niitä ole 
peruskorjattu.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman investointiohjelman uu-
disrakennushanke:

 Hyvösen lastenkodin uusi korvaava tila. Hanke on tärkeä toteuttaa 
mahdollisimman pian. Nykyisissä tiloissa on sisäilmaongelmia.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman investointiohjelman 
korjausrakennushankkeet:

 Kallion virastotalo, hissien uusiminen vuonna 2019
 Kallion virastotalo, terveysaseman tilojen muuttaminen perhekes-

kukseksi, valmistuu vuonna 2019
 Kallion virastotalon yhden kerroksen muuttaminen monitilatoimistok-

si, toteutus vuonna 2019
 Outamon lastenkodin päärakennuksen korjaaminen vuonna 2022
 Tervalammen kuntoutuskeskuksen rakennuksen 14 peruskorjaus 

vuosina 2023–2024.
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Vuosina 2019–2021 toteutettavat vuokra- ja osakekohteet

Liitteeseen 3 on korjattu toteuttamisvuosia ja lisätty tarpeelliset, listasta 
puuttuvat hankkeet

Vuokra- ja osakeohjelmassa olevat yhteishankkeet

 Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus pitää toteuttaa mahdollisim-
man nopeasti. Hankkeen laajuus on 15 000 m² ja toteutusajankoh-
daksi on esitetty vuosia 2019–2020. Hanke on suunniteltu toteutet-
tavan Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuk-
sen välittömään läheisyyteen. Tontinluovutus on kesken.

 Laakson yhteissairaala on siirretty investointilistalta vuokra- ja osa-
kelistalle. Tarveselvitys hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnas-
sa 20.6.2017. Hanke on yhteishanke Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kanssa. Hankesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu 
vuonna 2019. Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2020–2025. Aika-
taulu tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua

 Malmin sairaalan laajennus on siirretty investointilistalta vuokra- ja 
osakelistalle. Hankkeen tarvekuvaus valmistuu alkusyksystä 2018. 
Hanke on välttämätön, sillä laajennus korvaa Malmin sairaalan huo-
nokuntoisen rakennuksen 18, jonka tiloissa on sisäilmaongelmia ja 
joka on teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut. Hankkeen toteu-
tus on ajoitettu vuosille 2024–2026

 Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen alustava laajuus on 
10 300 htm². Hankesuunnitelma valmistuu alkusyksystä 2018 ja to-
teutus on esitetty vuosille 2020–2023.

Terveys- ja päihdepalvelut

 Mannerheimintie 172 sijaitsevat suun terveydenhuollon yksiköt tar-
vitsevat korvaavat tilat, sillä alue on kaavoitettu uuteen käyttöön. 
Uusien tilojen laajuus on noin 1 500 m². Hanke on tavoitteena to-
teuttaa samaan kiinteistöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin (HUS) ja Helsingin yliopiston kanssa, tavoiteltu toteutusaika on 
vuosina 2019–2022.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kaikki perhe- ja sosiaalipalvelujen hankkeet ovat tarpeellisia. Haavikon 
opetus- ja aikuiskoulutuskeskuksessa on sisäilmaongelma, joten nykyi-
set tilat pitää peruskorjata mahdollisimman pian.

 Oulunkylä, Oma orsi, Risupadontie (kehitysvammaisten asuntoryh-
mä ja ryhmäkoti)  hanke toteutetaan vuosina 2017–2019
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 Malmi/Jakomäki, Lastenkodin yksikkö, Malmin lastenkodin Karviais-
tien pienyksikön peruskorjaus korvaaviin tiloihin Louhikkotielle, laa-
juus 450 m², toteutus 2018–2019

 Malmi, Tullivuorentie 4, entisen lastenkodin peruskorjaus kehitys-
vammaisten lasten pienryhmäkodiksi, toteutetaan vuosina 
2018−2019

 Kruunuvuorenranta, kehitysvammaisten asuntoryhmä A, Haakonin-
lahti, toteutus ohjelman mukaan 2018−2019

 Sörnäinen, Kalasataman kehitysvammaisten toimintakeskus, toteu-
tus ohjelman mukaan vuosina 2018–2020

 Malminkartanon ja Herttoniemen nuorten vastaanoton korvaavat yh-
teiset tilat, sijaintipaikkaa ei ole vielä, toteutus mahdollisimman pian, 
tavoite vuonna 2019

 Kaksi ammatillista perhekotia (lastensuojelu), kumpikin 200 m², si-
jaintipaikkaa ei ole vielä, toteutus mahdollisimman pian, tavoite 
vuonna 2019

 Oulunkylä, Haavikon opetus- ja aikuiskoulutuskeskuksen nykyisten 
tilojen peruskorjaus, toteutus 2019−2020. Tiloissa on sisäilmaongel-
mia, jotka pitää korjata mahdollisimman pian

 Vuosaari, kehitysvammaisten asuntoryhmä Vuosaarentie 3, toteu-
tus ohjelman mukaan vuosina 2019–2020 

 Koskela, Kehitysvammaisten asuntoryhmä D, Koskela, toteutetaan 
ohjelman mukaan 2019–2021

 Laajasalo, kehitysvammaisten ryhmäkoti ja erilliset asunnot, Gunil-
lankuja (Pasilan ryhmäkotia korvaava), toteutus ohjelman mukaan 
2019–2021

 Kehitysvammaisten asuntoryhmä E, laajuus 1400 m², tontti puuttuu, 
toteutus ohjelman mukaan 2020–2021, uudishanke

 Tapaninkylä, Kehitysvammaisten asuntoryhmä C, Fallkulla, laajuus 
1400 m², toteutus ohjelman mukaan 2020–2022

 Pasila, Kehitysvammaisten asuntoryhmä, ruotsinkielinen, Postipuis-
to 1, toteutus 2019–2022

 Pasila, Kehitysvammaisten asuntoryhmä, Postipuisto 2, laajuus 
1400 m², toteutus 2021–2023

 Keskustan perhekeskus, laajuus noin 5000 m², toteutus Keskustan 
terveys- ja hyvinvointikeskuksen aikataulun mukaisesti vuosina 
2022–2023

 Kehitysvammaisten asuntoryhmä F, korvaava Mellinintie-hankkeel-
le, laajuus 2000 m², tontti puuttuu, toteutusaika avoin.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Uusien monipuolisten palvelukeskusten suunnittelu ei ole edennyt, eikä 
tontteja ole luovutettu hankkeen toteutusaikataulun mukaisesti. Ohjel-
massa esitetyt aikataulut eivät ole mahdollisia, jos kaupunki ei järjestä 
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tontteja uudishankkeille. Kaikkien näiden hankkeiden toteutuminen täs-
sä aikataulussa on välttämätöntä.

 Haaga, Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus, CD ja EF -raput, 
muutostyöt ryhmäkodeiksi toteutetaan vuosina 2017–2019

 Kontula, Kontulan palvelutalo, uudisrakennus, toteutetaan vuosina 
2018–2020

 Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, rakennus G, muu-
tostyöt ryhmäkodeiksi, toteutus vuonna 2020

 Koskela, Koskelan monipuolinen palvelukeskus, uudisrakennus, ta-
voitteena toteutus ohjelman mukaan vuosina 2019–21-22. Hanke ei 
ole edennyt suunnitelmien mukaan.

 Myllypuro, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, perusparannus 
toteutetaan vuosina 2019–2021, väistö Herttoniemen sairaalaan

 Oulunkylä, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, F raken-
nus, muutostyöt ryhmäkodeiksi, toteutus vuosina 2020–2021

 Laajasalo, palvelutalo Rudolfin muutos ryhmäkodeiksi, toteutus vuo-
sina 2020–2021

 Haaga, Mariankoti, peruskorjaus ja muutos monipuoliseksi palvelu-
keskukseksi toteutus vuosina 2020–2021

 Keskustan monipuolinen palvelukeskus, tontin selvitys käynnissä, 
tavoitteena toteutus vuosina 2020−2022

 Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, B rakennus, muutos-
työt ryhmäkodeiksi, toteutus vuonna 2021−2022

 Oulunkylä, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus: Raken-
nus H, muutos ryhmäkotiasumiseen, toteutus vuonna 2022; Raken-
nus C, peruskorjaus, toteutus 2023;  Rakennus A, peruskorjaus, to-
teutus 2024.

Hankkeet, jotka pitää lisätä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan tai 
vuokra- ja osakeohjelmaan

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 Malmi, Malmin lastenkodille tarvitaan korvaavat tilat, nykyiset tila-
ratkaisut ovat turvallisuuden kannalta puutteelliset

 Malmin vastaanotto- ja kriisityö, Riihenkulma 4, sisäilmakorjaukset 
tai uudet tilat tarvitaan, toteutus mahdollisimman pian

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 Siltamäen palvelutalo, Peltokyläntie 4, Rakennuksien A ja B perus-
korjaus ryhmäkotiasumiseen, laajuus 1025 m², toteutus vuosina 
2019–2020 (hanketarvekartoituslomake on toimitettu vuonna 2016)

 Kannelmäki-Malminkartanon monipuolinen palvelukeskus, toteutus 
vuosina 2023−2025."
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Käsittely

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokoukses-
sa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio TAE 2019-28 talonrakennushankkeet lausuntoversio 20180529
2 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 pääomitettuna 

20180529 lausuntoversio
3 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 sote päivitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunkiympäristön toimiala on laatinut lausuntoversion Talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmaksi vuosiksi 2019–2028 sekä Vuosi-
na 2019–2021 toteutettavista vuokra- ja osakekohteista. Vuoden 2019 
talousarvion laatimisohjeessa lautakuntia pyydetään arvioimaan huolel-
lisesti koulujen, päiväkotien ja muiden tilojen korjausinvestointiohjelma 
ja sen riittävyys erityisesti sisäilmakorjausten näkökulmasta tuoreim-
man toimialoilla olevan tiedon sekä hyväksyttävän kiinteistöstrategian 
valossa. Näiden tietojen perusteella myös investointiohjelmaa voidaan 
tarvittaessa päivittää.

Esitettyjen lausuntojen pohjalta kaupunkiympäristötoimialan Rakenne-
tun omaisuuden hallintapalvelu laatii kaupunkiympäristölautakunnalle 
esityksen talonrakennuksen rakentamisohjelmaksi vuosiksi 
2019−2028. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee talousarvioehdo-
tuksen 28.8.2018 mennessä.

Lausunnon määräaika on perjantaihin 29.6.2018 klo 16.00 mennessä.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio TAE 2019-28 talonrakennushankkeet lausuntoversio 20180529
2 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 pääomitettuna 

20180529 lausuntoversio
3 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 sote päivitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos 28.3.2018

HEL 2018-002676 T 02 02 00

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet - palvelu-
kokonaisuus, on tehnyt hanketiedustelun pelastustoimen talonrakenta-
misesta vuosille 2019 - 2028 investointiehdotusta varten. Pelastuslaitos 
esittää seuraavaa:

Pelastustoimen korjaushankkeet

Keskuspelastusaseman linjasaneeraus ja väistötilat

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi keskuspelastusase-
man linjasaneerauksen hankesuunnitelman 8.3.2018. Parhaillaan 
käynnissä olevan keskuspelastusaseman sisäilmakorjauksiin kuuluvat 
loput toimenpiteet on tarkoitus tehdä linjasaneerauksen yhteydessä. Si-
säilmakorjaukseen kuuluva lattiapinnoitteiden vaihto valmistuu elokuus-
sa 2018.

Linjasaneerauksen mahdollistamiseksi on keskuspelastusasemalta siir-
rettävä toimintoja väistötiloihin. Väistötilaksi on suunniteltu Malmin len-
tokenttäalueella sijaitsevaa entistä Rajavartiolaitoksen kiinteistöä, jonne 
on tarkoitus siirtää autokorjaamo, keskusvarasto, elektroniikkahuolto 
sekä puusepän työtilat. Muutostöiden hankesuunnitelman kustannusar-
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vio valmistuu 10.4.2018. Tavoitteena on käynnistää toteutussuunnittelu 
välittömästi hankepäätöksen jälkeen ja rakentaminen syksyllä 2018.

Muut pelastusasemien kiireelliset ja erittelemättömät peruskorjaukset

Käytäntö on osoittanut, että pelastusasemien kiireellisiin ja erittelemät-
tömiin peruskorjauksiin tulee varata vuositasolla 400.000 - 600.000 eu-
roa. 

Pelastustoimen uudisrakennushankkeet

Malmin uusi pelastusasema

Malmin lentokenttäalueella sijaitseva 1970-luvulla rakennettu nykyinen 
Malmin pelastusasema kärsii vakavista kosteus- ja sisäilmaongelmista, 
jonka seurauksena pelastusaseman henkilöstön toimisto-, majoitus-, 
oleskelu- ja sosiaalitilat on siirretty väliaikaiseen viipaleparakkiin. Sa-
malle tontille, viereisen purettavan varastorakennuksen paikalle on tar-
koitus rakentaa uusi pelastusasema, jonka tarveselvitys käynnistetään 
toukokuussa 2018. Uuden pelastusaseman sijoittaminen nykyisen pe-
lastusaseman tontille edellyttää Lahdenväylän ylittävän Tattarisillan ra-
kentamista moottoritielle johtavine ramppeineen aluerakentamisen en-
sivaiheessa, jotta toimintavalmiusajat Kontulan ja Malmin pohjoisosiin 
paranisivat nykyisestä. Kun uusi pelastusasema on valmistunut, voi-
daan vanha asema purkaa ja sen paikalle rakentaa pysyvät tilat auto-
korjaamolle, keskusvarastolle, elektroniikkahuollolle sekä puusepän 
työpajalle. Väistötilana toiminut Rajavartiolaitoksen entinen kiinteistö on 
tarkoitus purkaa asuntorakentamisen tieltä 2020-luvun loppupuolella.

Kruunuvuorenrannan pelastusasema

Laajasalossa Kruunuvuorenrannan asuinalueella on tonttivaraus uudel-
le pelastusasemalle. Kruunuvuorenrannan alueelle ennustetaan noin 
13 000 asukkaan ja 800 työpaikan lisäystä vuoteen 2030 mennessä. 
Lisääntyvän rakennuskannan ja väestön myötä pelastusasemaverkos-
toa on tarpeen kehittää siten, että Kruunuvuorenranta tavoitetaan ny-
kyistä nopeammin. Aseman suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuonna 
2022 ja asema valmistuisi vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin val-
taosa alueesta on rakennettu.

Kivikon teollisuusalueen pelastus/varikkoasema

Kivikon teollisuusalueella on tonttivaraus pelastus/varikkoasemalle. 
Sinne on tarkoitus siirtää ja keskittää kiinteistöhuollon työtilat Vallinkos-
kentieltä ja Roihupellon väestönsuojasta. Kiinteistöön olisi mahdollista 
sijoittaa myöskin ambulanssi ja pelastusyksikkö paikkaamaan Malmin 
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etelä- ja kaakkoispuolen puutealueita. Kohteen suunnittelu on tarkoitus 
käynnistää vuonna 2024.

Lassilan pelastusasema

Lassilaan Muonamiehentien varrelle on kaavoitettu pelastusasemaa 
varten tontti. Lassilan, Pitäjänmäen ja erityisesti Kehä I:n pohjoispuolel-
la Konalan alueella on karttaruutuja, joita ei tavoiteta nykyisellä asema-
verkostolla ohjeellisten toimintavalmiusaikatavoitteiden puitteissa. Ton-
tin läheisyydessä sijaitsee Pitäjänmäen yritysalue, joka on merkittävä 
työpaikka-alue. Alueella on työmatkaliikenteen myötä suuri päiväväes-
tön määrä ja pelastustoimen näkökulmasta huomioitavia erityisiä riski-
kohteita. Tontin läheisyydessä sijaitsee myös Vihdintie, Kehä I ja niiden 
liittymä, joiden alueella onnettomuusriski on kohonnut vilkkaan liiken-
teen vuoksi.

Kruunuvuorenrannan, Lassilan ja Kivikon pelastusasemien keskinäinen 
priorisointi ja toteutusjärjestys ratkaistaan vielä tarkemmin pelastuslai-
toksen riskianalyysiin perustuen.

Väestönsuojien rakentaminen

Väestönsuojien korjaushankkeet

Pelastuslaitoksen hallinnassa tai ylläpitovastuulla on 51 väestönsuojaa, 
joista valtaosa on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Niiden talotekniset 
järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä ja korjausvelka on suuri. Lisäksi 
6 kalliosuojan jäähdytysjärjestelmät eivät ole toimintakuntoisia, koska 
niiden kylmäaineena käytetyn freonin käyttö on kielletty ja laitteet on 
poistettu käytöstä. Osassa väestönsuojia ei varavoimajärjestelmät tai 
poikkeusolojen ilmanvaihtojärjestelmät ole toimintakuntoisia. Näitä ns. 
järjestelmäkorjauksia on aikaisempina vuosina tehty erittelemättömiin 
investointihankkeisiin varatuilla määrärahoilla kiireellisyysjärjestyksen 
mukaisesti.

Niemenmäen kalliosuojan sähkö- ja LVI- peruskorjaus

Varsinaisista peruskorjaushankkeista ensimmäisenä on tarkoitus käyn-
nistää Niemenmäen kalliosuojan sähkö- ja LVI-peruskorjaus vuonna 
2019. Kohteesta on tehty kattava hankesuunnitelma, jota on toteutettu 
paloina suppeiden määrärahojen vuoksi. Vesalan väestönsuojan pe-
ruskorjauksen suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuonna 2023 ja ra-
kentaminen 2024. 

Kulosaaren ja Karstulantien väestönsuojat
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Kulosaaren ja Karstulantien väestönsuojien peruskorjauksista on tehty 
hankesuunnitelmat, joiden pohjalta voidaan toteutussuunnittelu käyn-
nistää vuonna 2020. 

Toukolan ja Erottajan väestönsuojat

Toukolan väestönsuojan peruskorjauksen hankesuunnittelu on tarkoi-
tus käynnistää vuonna 2021 ja Erottajan suojan vuonna 2022. Erottajan 
kalliosuojan kahdesta suuresta varavoimayksiköstä toinen ei ole käyttö-
kunnossa. Sopimuksen perusteella pelastuslaitoksen on toimitettava 
varavoimaa ja suodatettua ilmaa poikkeustilanteessa läheiseen teleti-
laan.

Vesalan väestönsuoja

Vesalan väestönsuojan peruskorjauksen jälkeen kaikki jäähdytyslaite-
suojat olisi peruskorjattu. Korjausten aikataulutukseen tästä eteenpäin 
vaikuttaa vikatilastojen lisäksi mahdolliset poikkeusolojen johtamisjär-
jestelmän päivitykset. 

Muut väestönsuojien kiireelliset erittelemättömät peruskorjaukset

Käytäntö on osoittanut, että väestönsuojien kiireellisiin ja erittelemättö-
miin peruskorjauksiin tulee varata vuositasolla noin 500.000 euroa. 

Väestönsuojien uudisrakennushankkeet

Väestönsuojien uudisrakennuskohteista on Kauppakartanon yhteis-
väestönsuoja edelleen rakentamatta, vaikka kerääntymisalueen kiin-
teistöiltä on peritty väestönsuojakorvauksia 1970-luvulta lähtien. Han-
kesuunnitelman hyväksyminen siirrettiin vuonna 2011 talouden sopeut-
tamistarpeiden vuoksi.

Pelastustoimen ja väestönsuojien rakentamisen eritelty suunnitelmaeh-
dotus vuosille 2019 - 2028 on liitteenä.

Lisätiedot
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 67 (97)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/13
19.06.2018

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

§ 171
HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 
vuosille 2018–2020

HEL 2018-005674 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan eh-
dotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen järjestämissuunnitelmaksi vuosille 
2018−2020.

Käsittely

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite Ehdotus HYKS-alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi 
2018-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuulu-
vien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunni-
telma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palve-
lutarpeeseen. Lain perusteluiden mukaan tavoitteena on saada sa-
maan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat ja yhteistoiminta-alueet suun-
nittelemaan terveydenhuollon palvelujen järjestäminen alueellaan. 
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Suunnitelman avulla voidaan poistaa päällekkäisiä palveluja ja porras-
taa alueellisia toimintoja perusterveydenhuollon palveluissa sekä alu-
eella sijaitsevien terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveyden-
huollon toimintayksiköiden kesken. Myös saumattomien palveluketjujen 
edistämiseksi voidaan sosiaalihuollon palvelut tarvittaessa sovittaa pe-
rusterveydenhuollon palvelujen toiminnalliseen kokonaisuuteen. Suun-
nitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. 

Terveydenhuoltolain 34 §:n nojalla annetussa asetuksessa säädetään 
järjestämissuunnitelmassa käsiteltävistä asioista. Suunnitelmassa on 
sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 
koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palveluiden 
järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, eri-
koissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja 
muiden toimijoiden kesken.

Terveydenhuoltolain 34 §:n 3 momentin mukaan suunnitelma on laadit-
tava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mässä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) järjestä-
missuunnitelma on sovittu laadittavaksi sairaanhoitoalueittain ja alue-
kohtaisista suunnitelmista kootaan sairaanhoitopiiritason yhteenveto 
HUS:n valtuustossa syyskuussa 2018 hyväksyttäväksi.

HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi 
ja Kauniainen) järjestämissuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä näi-
den kuntien ja HYKS:n kanssa sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksen 
(PKS-SOSTER) asettamassa työryhmässä. Työryhmän puheenjohtaja-
na toimii HUS:n perusterveydenhuollon yksikön johtaja. Asetuksen mu-
kaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tehtäviin kuuluu 
mm. järjestämissuunnitelman laadinnan koordinointi sairaanhoitopiirita-
solla. 

PKS-SOSTER -kokouksen linjauksen mukaisesti suunnitelmaehdotus 
on lähinnä vuonna 2013 hyväksytyn suunnitelman tekninen päivitys. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskeva lain-
säädäntöuudistus on edelleen kesken, mutta järjestämissuunnitelman 
valmistelussa on otettu huomioon maakuntavalmistelu, jossa olennai-
sesti käsitellään myös järjestämissuunnitelman keskeisiä aiheita. 

PKS-SOSTER hyväksyi kokouksessaan 30.5.2018 omalta osaltaan jär-
jestämissuunnitelman ja se viedään kunkin kunnan päätöksentekoon 
tiedoksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite Ehdotus HYKS-alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi 
2018-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 172
Selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytäminen leipäjonoille

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Mari Rantanen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 
58283

leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginval-
tuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksy-
män toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyn selvityksen tu-
lokset vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelus-
sa.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveystoimiala käynnisti joulukuussa 2017 keskustelun 
ruoka-avun jakamisen mahdollisista uusista järjestämisvaihtoehdoista 
Helsingissä. Mukaan kutsuttiin Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja 
siitä kiinnostuneita tahoja.  

Keväällä 2018 järjestettiin Helsingin Diakonissalaitoksen valmennuksen 
avulla neljä Leipäjonoista yhteisöihin -työpajaa, joissa ruoka-aputoimi-
joiden kesken hahmotettiin nykytilannetta, mahdollisia uusia toiminta-
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malleja ja kehittämisen reunaehtoja sekä tutustuttiin Vantaan Yhteisen 
pöydän hankkeeseen ja uusiin hävikkiruokaloihin.

Yhteistyötä on tehty myös Sitran kanssa ja on esitetty yhteistyön käyn-
nistämistä Espoon sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, koska Es-
pookin on käynnistänyt ruoka-aputoiminnan kehittämisen.

Nykytoiminnan arviointi

Työpajoissa arvioitiin ruoka-aputoiminnan nykytilan vahvuuksia, heik-
kouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuutena nykytoiminnassa nähtiin 
toimijoiden vahva osaaminen, kustannustehokkuus ja verkostot. Heik-
koutena tulivat esiin henkilöstöresurssit ja asiakasohjauksen puute. 
Mahdollisuuksiksi nähtiin yhdessä tekeminen ja voimien yhdistäminen 
sekä tuotantokeittiöiden hyödyntäminen. Toiminnan uhkana nousi esiin 
rahoituksen epävarmuus ja hävikkiruuan riittävyys.

Uusi toimintamalli

Uudelta toimintamallilta odotetaan osallisuuden ja toimijuuden lisäämis-
tä, joustavuutta, asiakkaiden tarpeiden huomioimista, tehokkuutta, lin-
kittymistä muuhun palvelujärjestelmään, erilaisia vaihtoehtoisia ratkai-
sutapoja sekä olemassa olevien resurssien hyödyntämistä. 

Kehitettävä toimintamalli koostuu seuraavista elementeistä: asiakasoh-
jauksesta, logistiikkakeskuksista, ruoan jakelupisteistä, ruoka-avusta, 
kuljetuksesta, yhteisestä ruokailusta, vertaistuesta, kohtaamisista, toi-
mijoiden yhteistyöverkostosta, työllistämisestä, sosiaaliohjauksesta ja 
tietoteknisistä ratkaisuista.

Hävikkiruoan toimintaprosessi etenisi seuraavasti:

 logistiikkakeskuksen autot hakevat hävikkiruokaa kaupoista, kaupan 
keskusvarastoista tai tukusta

 tukut voivat myös tuoda tavaraa ja ruokaa logistiikkakeskukseen
 hävikkiruoka varastoidaan ja luetteloidaan ja punnitaan logistiikka-

keskuksessa
 logistiikkakeskus selvittää ruoka-avun jakajien kanssa kunkin jake-

lupisteen ja hävikkiravitolan tarpeet
 keskus kuljettaa hävikkiruoan jakelupisteisin ja hävikkiravintoloihin
 keskus tekee sopimukset hävikkiruoan antajien kanssa sekä valvoo 

elintarvikkeiden kuljetusten ja varastoinnin turvallisuutta.

Ruoan jakelupiste 

 ilmoittaa tarpeensa logistiikkakeskukseen
 jakaa ruoan sovittuna jakelupäivänä.
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Hävikkiravintola/ruokala

 ilmoittaa ruokatarpeensa logistiikkakeskukseen
 valmistaa ruoan sovittuna päivänä
 antaa ilmaista ruokaa tai perii ruoasta maksun.

Logistiikkakeskusten määrä tulisi suunnitella yhdessä Espoon ja Van-
taan sekä nykyisten Helsingin toimijoiden kanssa. Helsingissä olisi hy-
vä olla ainakin yksi logistiikkakeskus. Alkuvaiheessa voitaneen hyödyn-
tää Vantaan terminaalia. Logistiikkakeskus tarvitsee käyttöönsä kaksi 
isoa pakettiautoja ja yhden kylmäkuljetusauton. Henkilöstöä tarvitaan 
tavaroiden kuljetuksiin, varaston organisointiin ja siivoamiseen sekä 
hallintoon, verkoston rakentamiseen ja toiminnan johtamiseen. Lisäksi 
varaston, kuljetusten ja ns. tilausten hallintaan tarvitaan tuotannonoh-
jausjärjestelmä.

Helsingissä on tällä hetkellä muutamia isoja ruoan jakelupisteitä: Mylly-
puron elintarvikeapu ja Hurstin jakelu Helsinginkadulla sekä Pelastu-
sarmeijan leivänjako ja ruoka-apu. Lisäksi Helsingissä ruokajakelua to-
teuttaa Malmin Saalem, Helsingin Saalem-seurakunta ja Andreas 
Helps -ruokajakelu. Yhteensä elintarvikejakelupaikkoja on neljätoista. 
Kehittämishankkeen periaatteena on se, että elintarvikkeiden jakelu ta-
pahtuu ilman ulkona olevia jonoja.

Hävikkiruokaloita tai ilmaisia tai edullisia ateriamahdollisuuksia on Hel-
singissä noin 34 kappaletta, joista suurin osa on seurakuntien järjestä-
miä. Lisäksi tarjolla on yksityissektorin hävikkiravintoloita. Uuden toi-
mintamallin tavoitteena on rakentaa maantieteellisesti kattava hävikki-
ruokaverkosto. Ruokailut järjestetään niin, etteivät ne erottele ruokaili-
joita: maksavat asiakkaat ruokailevat yhdessä ilmaista ruokaa saavien 
kanssa. 

Luodaan keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli, jossa sovituissa 
toimipisteissä todetaan asiakkaan ruoka-avun tarve ja määrä sekä sel-
vitetään, onko henkilö tai perhe tarvitsemiensa yhteiskunnan palvelujen 
piirissä. Keskitetty asiakasohjaus auttaa toimijoita tunnistamaan parem-
min erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita ja ohjaamaan heitä sopivien 
palvelujen piiriin.

Asiakasohjausta voidaan toteuttaa esim. sosiaalineuvonnan, asukasta-
lojen sosiaaliohjauksen, etsivän lähityön tai seurakunnan diakonian yh-
teydessä.  Asiakasohjauksen maantieteellisestä kattavuudesta ja käyn-
nistämisen aikatauluista sovitaan yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa. 
Luodaan tunniste ruoka-avun asiakkuudesta (esim. paperinen tai säh-
köinen kortti). Tunnistautuminen on jo nyt käytössä Pelastusarmeijalla 
ja Andreas Helps -ruokajakelussa (ennakkorekisteröinti). 
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Toimintamalliin sisältyy ruoka-aputoiminnassa olevien toimijoiden yh-
teistyön lisääminen. Kuntalaisia hyödyttää, jos toimintaa suunnitellaan 
ja koordinoidaan yhdessä, hyviä käytäntöjä jaetaan, eivätkä toimijat kil-
paile keskenään. Samoin on hyvä sopia yhdessä ruokajakeluiden por-
rastamisesta ja aukioloista. Asiakkaat hyötyisivät myös toimijoiden väli-
sestä asiakastyön yhteistyöstä.

Kustannukset

Ruoka-aputoiminnan järjestämiseen osallistuu tällä hetkellä satoja ihmi-
siä. Myös sosiaalihuollon ja seurakuntien työntekijöiden työpanosta 
käytetään asiakastyössä. Lisäresursseja tarvitaan keskitetyn logistiik-
kakeskuksen toimintaan sekä toimijoiden verkostojen kehittämiseen. 
Logistiikkakeskuksen rakentaminen lisää kustannuksia, mutta toisaalta 
vähentää toimijoiden tarvetta hakea, varastoida ja kuljettaa hävikkiruo-
kaa.

Ensimmäisen vuoden aikana kustannukset ovat suuremmat, koska toi-
mitila tulee rakentaa logistiikkakeskustoimintaan sopivaksi. Logistiikka-
keskus tarvitsee toiminnanjohtajan ja ruokavarastosta vastaavan henki-
lön, lisäksi tarvitaan työntekijöitä kuljetukseen, varaston hallintaan ja 
hallintoon. Tavoitteena on työllistää henkilöitä mm. palkkatuen ja työko-
keilujen kautta. 

Sosiaali- ja terveystoimialan ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa 
käytyjen alustavien neuvottelujen perusteella myös seurakuntayhtymä 
on valmis resursoimaan hankkeeseen ja osallistumaan kustannuksiin. 
Kaupunki kantaisi päärahoitusvastuun hankkeesta. Mahdollista on 
myös hakea projektirahoitusta tai selvittää muita rahoitusvaihtoehtoja.

Aikataulu ja eteneminen

Toimintamallin rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Syksy 2018 on suun-
nitteluvaihetta, logistiikkakeskuksen perustaminen ja toimintamallin ra-
kentaminen tapahtuvat vuosina 2019–2020, minkä jälkeen tapahtuu toi-
minnan laajentaminen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hy-
vinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian 
vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia 
ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elin-
tarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilantees-
sa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada.
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Uudella toimintamallilla pyritään tunnistamaan ruoka-apua saavien mui-
den palvelujen ja tuen tarve, jolloin heidät voidaan ohjata tarvitsemiinsa 
palveluihin ja näin tukea heidän hyvinvointinsa lisääntymistä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 
58283

leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 6, Kvsto 27.9.2017 asia 3
2 Ruoka-aputoiminnan kehittämissuunnitelma 5.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2018 § 367

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän 
toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja 
toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuute-
tuille. 

Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttu-
aan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Käsittely

21.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:
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"Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttu-
aan kaupunginhallituksen käsittelyyn."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

14.05.2018 Pöydälle

07.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.01.2018 § 3

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Maria Ohisalon leipäjo-
noja koskevasta toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, 
jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat mak-
suttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Toiminta 
järjestetään useimmiten palkatun ja vapaaehtoisen henkilökunnan yh-
teistyönä ja elintarvikkeet saadaan lahjoituksina. Kulut katetaan eri ta-
voin hankituilla varoilla. Osa toimijoista hakee taloudellista tukea sosi-
aali- ja terveyslautakunnalta, joka on myöntänyt siihen viime vuosina 
avustuksia.

Elintarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa 
vaikeissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista 
saada apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten 
esimerkiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. 
Osassa leipäjonoista käytäntönä on oman vuoron odottaminen ulkona. 
Jonotusaika voi olla useita tunteja.

Ruuan hankkimista erillisestä jakelusta jonottamalla ei voida pitää opti-
maalisena hätäavun järjestämisen tapana. Sosiaali- ja terveystoimiala 
on osoittanut sosiaalialan työntekijöitä jalkautumaan leipäjonoissa käy-
vien henkilöiden pariin, jotta heitä voitaisiin auttaa tarvittavan tuen pii-
riin. Myös eräät yhdistykset tekevät tätä työtä. Tavoitteena on löytää jo-
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nottajille sellaista taloudellista ja sosiaalista tukea, jonka turvin välttä-
mätön ravinto ja sosiaalisia kontakteja saadaan muualta kuin leipäjo-
nosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnitti asiaan huomiota myöntäessään 
avustuksia elintarvikejakeluille vuodelle 2018 (12.12.2017, § 327). 
Avustuspäätöksessä todetaan, että elintarvikejakelujen toiminnassa on 
pyrittävä siihen, että ruokaa ei tarvitse jonottaa ulkona.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt joulukuussa 2017 
keskustelun ruoka-avun jakamisen mahdollisista uusista järjestämis-
vaihtoehdoista Helsingissä. Mukaan on kutsuttu Helsingissä elintarvi-
keapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Samalla on tutustuttu Van-
taalla tätä toimintaa koordinoivaan Yhteinen pöytä -hankkeeseen. Toi-
vomusponnessa mainittu selvitystyö on siis jo käynnissä ja eri toimijoi-
den kesken haetaan vaihtoehtoisia keinoja ruoan jakelulle kadulla jo-
nottamiseen sijaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hy-
vinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian 
vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia 
ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elin-
tarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilantees-
sa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada. Tämä edellyt-
tää kuitenkin voimavaroja ja kykyä mennä hakemaan ruoka-apua. Tä-
mä ei ole kaikille mahdollista. Tästä syystä välttämätön päivittäinen ra-
vinto tulisi taata ihmisille muilla tavoin."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 173
Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017

HEL 2017-013629 T 11 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupun-
gin ympäristöraportin vuodelta 2017.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna af Hällström, ympäristötaloussuunnittelija, puhelin: 310 32044

Johanna.afHallstrom(a)hel.f

Liitteet

1 Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat kaupunginvaltuuston 
hyväksymät kaupunkistrategia ja ympäristöpolitiikka sekä kaupungin-
hallituksen hyväksymät talousarvio-ohjeet. Kaupungilla on lisäksi useita 
ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka toimivat osaltaan kau-
pungin ympäristöjohtamisen toteuttajina. Toimialojen, liikelaitosten ja 
tytäryhteisöjen ympäristötyö tukee kaupungin ympäristöjohtamista.

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen 
asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista 
ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kaupungin ympäristöpolitii-
kan toteutumista. Jatkossa ympäristöraportissa raportoidaan myös 
päästövähennysohjelman edistymistä. Toimialojen ja liikelaitosten vas-
taukset ja ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena datana ja koko 
raportti on julkaistu osoitteessa www.hel.fi/ymparistoraportti. Ympäris-
töpalveluiden kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuottaneet tie-
toja kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt.
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Seuraavassa joitakin keskeisiä poimintoja ympäristöraportista:

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingissä toteutetaan mo-
dernia ilmastovastuuta. Tavoitteena on vähentää päästöjä 60 prosent-
tia vuoteen 2030 ja olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineut-
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman laatiminen käynnistyi loka-
kuussa ja sen valmistelua ohjasi syksyllä perustettu kaupunkitasoinen 
päästövähennystyöryhmä. Helmikuuhun 2018 mennessä järjestettiin 
kahdeksan tilaisuutta. Työpajoihin kutsuttiin yritysten edustajia, kunta-
laisia ja kansalaisjärjestöjä. Lisäksi ohjelman luonnos oli avoimesti 
kaikkien saatavilla ja kommentoitavissa osoitteessa www.stadinilmas-
to.fi. Rakentamisen ja liikenteen päästövähennyspotentiaalista teetettiin 
ulkopuoliset arvioinnit. Lisäksi rakennusten osalta merkittävimmistä toi-
menpiteistä teetettiin alustavat taloudellisten vaikutusten arvioinnit.

Kaupungin ilmastotyöryhmä laati vuoden 2017 alussa esityksen Helsin-
gin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksiksi 2017–2025. Lin-
jauksissa esitellään sopeutumisvisio eli millainen on ilmastonkestävä 
Helsinki 2050, jota avataan neljän teemaan avulla: varautuminen, in-
tegrointi, kehittäminen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamah-
dollisuudet.

Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat noin 24 prosent-
tia alemmat kuin vuonna 1990. Helsingin vuoden 2020 kokonaispäästö-
tavoite (-30 %) saavutetaan, mikäli kokonaispäästöt putoavat 6 pro-
senttia nykyisestä. Tälle tasolle lähes päästäisiin, mikäli kaukolämmön 
päästöt palaisivat vuoden 2015 tasolle.

Smart & Clean -säätiö käynnisti kahdeksan kokonaisvaltaista muutos-
tekoa, joita toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä, yli 
kaupunki- ja sektorirajojen. HAQT Helsinki Air Quality Testbed -projek-
tissa Helsinkiin luotiin vuoden aikana maailman ensimmäinen koko 
kaupungin kattava ilmanlaadun sensoriverkko, joka melkein kolminker-
taisti mittauspisteet. BioSata-hankkeessa taas vaihdetaan kaikki pää-
kaupunkiseudun bussit ja Staran työkoneet käyttämään jäte- ja tähde-
pohjaisia biopolttoaineita vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien sekä 
vuosien aikana ja on kansainvälisesti vertaillen hyvää. EU:n ilmanlaatu-
direktiivin terveysperusteinen typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy kui-
tenkin yhä paikoitellen keskustan katukuiluissa. Syynä ovat liikenteen, 
etenkin dieselkaluston, pakokaasupäästöt. Vuoden 2017 alusta astui 
voimaan kaupungin uusi ilmansuojelusuunnitelma. Toimenpiteillä pyri-
tään vähentämään liikenteen typpidioksidipäästöjä niin, että raja-arvon 
alle päästään mahdollisimman pian.
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Ympäristömelu vaikuttaa vahvasti elinympäristön laatuun ja yleiseen 
viihtyvyyteen. Suurin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliiken-
ne. Vuonna 2017 valmistuneen meluselvityksen mukaan 37 prosenttia 
helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso 
ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB. Uusi meluntorjunnan toiminta-
suunnitelma 2018–2022 valmistui ja olennaista siinä on meluhaittojen 
ennaltaehkäisy, jota tehdään maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. 
Melutasoja alennetaan puolestaan melua vaimentavilla päällysteillä, 
alentamalla nopeusrajoituksia ja vähentämällä nastarenkaiden käyttöä.

Kaupunkipyöräpalvelu laajeni edellisvuoteen nähden kolminkertaiseksi 
ja vakiinnutti paikkansa osana kaupunkiliikkumista. Kaupunkipyörät 
ovat kansainvälisesti vertaillen Helsingissä erittäin suosittuja: yksittäisiä 
pyörämatkoja tehtiin kaudella 2017 peräti 1,6 miljoonaa. Erityisen vil-
kasta pyörien käyttö on ollut metroasemien läheisyydessä ja työmatka-
liikenteen huipputunteina.

Helsingin ja Turun toisen yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman 2014–
2018 visio on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Ohjelman 75 toi-
menpiteestä oli käynnissä vuoden lopussa yli 40, ja viisi oli valmistunut. 
Erityisesti roskaantumiseen, hulevesiin ja vedenalaisen melun selvittä-
miseen liittyvät toimet ovat vauhdittuneet. Ympäristöministeriön kärki-
hankerahoituksella alkoi Espoon kanssa yhteinen kaksivuotinen Kau-
punkivesistöt kuntoon -hanke, jossa on tavoitteena vähentää ravintei-
den ja haitta-aineiden kuormitusta Itämereen parantamalla hulevesien 
laatua. Hankkeessa pilotoidaan biohiileen ja juurakkoon perustuvaa kä-
sittelyä hulevesien puhdistamiseen. Menetelmän avulla voidaan myös 
vähentää kuormitusta, hallita tulvahuippuja sekä vahinkotilanteissa 
päästöjen leviämistä.

Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 toteuttaminen jatkui. 
Korkeasaarenluodon ja Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelua-
lueille laadittiin rauhoitusesitys sekä hoito- ja käyttösuunnitelma. Kivino-
kan vanha metsä annettiin syntymäpäivälahjaksi Suomelle ”Luontolah-
jani 100-vuotiaalle” -kampanjassa.

Merkittävimpiä kaupungin hoitamia pilaantuneen maaperän kunnostus-
kohteita olivat asumiskäyttöön muutettavat Kalasataman ja Jätkäsaa-
ren projektialueet. Yleisten alueiden työmailla hyötykäytettiin pilaantu-
mattomia kaivumaita ja kiviainesta 1 110 292 tonnia. Hyötykäytön an-
siosta säästyi noin 6,8 miljoonaa euroa ja 360 000 litraa polttoainetta ja 
päästöt vähenivät 900 000 kgCO2e. Eniten massoja hyötykäytettiin 
Länsisataman projektialueella.

Maaliskuussa 2018 valmistui Ilmatieteenlaitoksen kanssa tehty ilmasto-
riskien arviointiraportti, jonka mukaan keskeisimpiä riskejä ovat rankka-
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sateen aiheuttamat hulevesitulvat, vesistötulvat, liukkaus, äärimmäiset 
ja poikkeavat talviolosuhteet, pimeyden aiheuttamat kaamosoireet, hel-
leaallot, kuivuus ja Itämeren rehevöityminen. Arviointi vastaa myös 
Compact of Mayors -ilmastoaloitteen vaatimukseen.

Kevennetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on osoittautunut toimi-
vaksi järjestelmäksi kaupungin toiminnassa. Järjestelmä on käytössä 
tai rakenteilla kolmella toimialalla tai niiden osassa, kaupunginkanslias-
sa, kahdessa liikelaitoksessa, Korkeasaaren eläintarhassa sekä 12 ty-
täryhteisössä. Organisaatiomuutoksen myötä Ekokompassi-toimintaa 
pyritään kehittämään ja yhtenäistämään kohti toimialakohtaisia ympä-
ristöjärjestelmiä. Kaupunkiorganisaatiossa toimii tällä hetkellä 731 kou-
lutettua ekotukihenkilöä. Myös useissa tytäryhteisöissä toimii koulutet-
tuja ekotukihenkilöitä. Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmasto-
kumppanit-verkostossa on mukana jo yli 60 suurta yritystä ja tukijäsen-
tä, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tutki helsinki-
läisten ja vantaalaisten ympäristöasenteita vuonna 2017. Myönteisyys 
on asenteiden tasolla vahvaa. Noin 80 prosenttia painottaisi enemmän 
ympäristöä kuin talouskasvua, jos nämä joutuvat vastakkain ja lähes 
yhtä moni katsoo, että ympäristönsuojelu ja talouskasvu ovat mahdolli-
sia myös samanaikaisesti. Osuus on kasvanut edellisestä kyselystä ja 
erityisesti nuoret uskovat ympäristönsuojelun ja talouskasvun yhtäaikai-
suuteen.

Helsingin kaupungin ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yh-
teensä 89 miljoonaa euroa (2,1 % kaupungin toimintakuluista). Suurim-
mat kuluerät kaupungille olivat alueiden puhtaanapidon ja jätehuollon 
(24 %), ilmastonsuojelun (20 %) sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen 
liikkumisen edistämisen (17 %) aiheuttamat kulut. Ympäristöinvestoin-
nit olivat yhteensä 145 miljoonaa euroa (23,5 % kaupungin käyttöomai-
suusinvestoinneista). Ympäristötuotot olivat 11,5 miljoonaa euroa (1,0 
% kaupungin toimintatuotoista).

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt Helsingin kaupungin ympäristöraportin 
vuodelta 2017 kokouksessaan 13.6.2018.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna af Hällström, ympäristötaloussuunnittelija, puhelin: 310 32044

Johanna.afHallstrom(a)hel.f

Liitteet
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1 Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 374

HEL 2017-013629 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ym-
päristöraportin vuodelta 2017. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristötaloussuunnittelija, puhelin: 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 174
Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä

HEL 2018-006552 T 01 02 01 08

Päätös

Sosiaali-ja terveyslautakunta päätti, että perhehoitaja ********** vapau-
tetaan suorittamasta hänelle perusteettomana etuna maksettua 
63 459,71 euroa, koska saatava on kokonaisuudessaan oikeudellisesti 
vanhentunut.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

jonna.lindqvist(a)hel.fi
Ritva Mantila, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43645

ritva.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhehoitaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (11.4.2018 § 77) 10 luvun 1 §:n 3 
momentin mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, 
toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet 
ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, 
vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan 
maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Perhehoitajalle on ollut sijoitettuna sijaishuoltoon kaksi lastensuojelun 
huostaanottamaa lasta ja ajalla 1.1.2005–31.5.2013 ja 1.1.2005–
31.10.2014 perhehoitajalle on maksettu liikaa hoitopalkkiota. Perhehoi-
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tajalle on maksettu kotona olevan perhehoitajan palkkiota huolimatta 
siitä, että perhehoitaja on ollut työssä. Hoitopalkkiota on maksettu mo-
lemmista lapsista liikaa yhteensä 63 459,71 euroa. 

Velan vanhentumisesta annetun lain 7 §:n mukaan velan vanhentumi-
nen lasketaan perusteettoman edun palautuksessa siitä, kun vaatimuk-
sen esittäjä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksessä 
tehdystä maksusta, sopimuksen pätemättömyydestä tai muusta edun 
palautuksen perustana olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun 
saajasta. Saman lain 10 §:n mukaan velan vanhentumisen katkaisemi-
nen edellyttää, että velka yksilöidään katkaisutoimessa.

Lain mukaan velka vanhenee kolmessa vuodessa, ellei sitä ole oikeu-
dellisesti pätevästi katkaistu. Liikasuoritus on huomattu vuonna 2014. 
Helsingin taloushallintopalveluilta asiassa saadun selvityksen mukaan 
perhehoitajan velan vanhentumista ei ole katkaistu. Oikeudellisesti pä-
tevää katkaisutoimea ei ole tehty myöskään Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimialan tai perhehoitajan puolelta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

jonna.lindqvist(a)hel.fi
Ritva Mantila, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43645

ritva.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhehoitaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Lastensuojelu
Talpa
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§ 175
Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä

HEL 2018-006546 T 01 02 01 08

Päätös

Sosiaali-ja terveyslautakunta päätti, että perhehoitaja ********** vapau-
tetaan suorittamasta hänelle perusteettomana etuna maksettua 
28 232,18 euroa, koska saatava on kokonaisuudessaan oikeudellisesti 
vanhentunut.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

jonna.lindqvist(a)hel.fi
Ritva Mantila, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43645

ritva.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhehoitaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (11.4.2018 § 77) 10 luvun 1 §:n 3 
momentin mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, 
toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet 
ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, 
vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan 
maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Perhehoitajalle on ajalta 1.11.2003–31.10.2014 maksettu liikaa hoito-
palkkiota yhteensä 28 232,18 euroa. Perhehoitajalle on maksettu koto-
na olevan perhehoitajan palkkiota huolimatta siitä, että perhehoitaja on 
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ollut työssä. Perhehoitaja on toiminut lastensuojelun sijoituksen sosiaa-
lityön perhehoitajana. 

Velan vanhentumisesta annetun lain 7 §:n mukaan velan vanhentumi-
nen lasketaan perusteettoman edun palautuksessa siitä, kun vaatimuk-
sen esittäjä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksessä 
tehdystä maksusta, sopimuksen pätemättömyydestä tai muusta edun 
palautuksen perustana olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun 
saajasta. Saman lain 10 §:n mukaan velan vanhentumisen katkaisemi-
nen edellyttää, että velka yksilöidään katkaisutoimessa.

Velan vanhentumisesta annetun lain mukaan velka vanhenee kolmes-
sa vuodessa, ellei sitä ole oikeudellisesti pätevästi katkaistu. Liikasuori-
tus on huomattu vuonna 2014. Helsingin kaupungin taloushallintopalve-
luilta asiassa saadun selvityksen mukaan taloushallintopalvelut eivät 
ole katkaisseet perhehoitajan velan vanhentumista. Oikeudellisesti pä-
tevää katkaisutoimea ei ole tehty myöskään Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimialan tai perhehoitajan puolelta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

jonna.lindqvist(a)hel.fi
Ritva Mantila, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43645

ritva.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhehoitaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Talpa
Lastensuojelu
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§ 176
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 177
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 4.6.2018

48 § Lasten puheterapian ja psykologisten tutkimusten pienhankinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 14.6.2018

49 § Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus: tilapäinen sulkeminen 
30.7.-3.8.2018 väistötiloihin muuton vuoksi

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 30.5.2018

29 § Päätös optiokauden käyttöönotosta hammaslaboratoriopalvelujen 
hankinnassa

Hallintojohtaja 13.6.2018

22 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla hallinnon pal-
velujen päälliköille

Tietohallintopäällikkö 6.6.2018

21 § Hoitokertomuksen arviointi PegasosMukana -järjestelmällä käyt-
töön

Tietohallintopäällikkö 14.6.2018

22 § It-laitteet Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskukseen sekä per-
hekeskukseen

23 § Genesys -chat-toiminta, sosiaali- ja terveystoimiala, aikuissosiaali-
neuvonta

24 § Sosiaali- ja terveystoimialan Informatica-palvelimen hankinta

Tietohallintopäällikkö 18.6.2018

25 § Tietosuojapalvelut, konsultointipalvelujen tilaaminen.
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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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§ 178
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 11.6.2018

96 § Hankinta, matkapalvelujen liikennöinti, Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 12.6.2018

97 § Lastensuojelun palveluiden lasten vastaanoton käteiskassan lope-
tus

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 15.6.2018

98 § Helsingin kaupungin osallistuminen STM:n sosiaali- ja terveyspal-
velujen valinnanvapauden pilottiin 

99 § Sosiaali- ja terveystoimialan hallintopäällikön viran täyttäminen, 
työavain 7-735-18

100 § Kotihoidon asiakirjatekstien luovuttaminen ja anonymisointi pu-
heentunnistusjärjestelmän sanastojen muodostamiseksi ja tunnistus-
tarkkuuden kehittämiseksi.

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.
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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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 159, 160, 163 (A), 164 (A), 165 (A, B), 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 177 ja 178 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 161, 162, 163 (B), 164 (B), 165 (C), 167, 174, 175 ja 176 
§: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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

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
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 166 §.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 94 (97)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

19.06.2018

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja
159-162 § ja 164-178 §

Karita Toijonen
puheenjohtaja
163 §

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sandra Hagman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.06.2018.


