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Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Bergholm, Tapio
Ehrnrooth, Cecilia
Heistaro, Sami
Juva, Kati
Muurinen, Seija
Pajula, Matias
Tuure, Tuomas
Ahola, Heidi varajäsen
Apajalahti, Ahto varajäsen
Hagman, Sandra varajäsen
Männikkö, Sakari varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
läsnä: 247 - 249 §, klo 16:15 - 17:56

Mäki, Tiina hallintojohtaja
poissa: 260§

Turpeinen, Leena terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Haapala, Maija lakimies
Luhtasela, Leena vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen joh-

taja
Meripaasi, Seija sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
Oinonen, Tero vs. hallintojohtaja

läsnä: 250-260 § klo 17:56 - 19:39
Korhonen, Soili erityissuunnittelija
Snellman, Markus tiedottaja
Excell, Pirkko erityissuunnittelija

läsnä: 251 §, saapui 18:26, poistui 
18:55

Järnström, Sirpa erityisasiantuntija
läsnä: 250 §, saapui 17:56, poistui 
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18:14
Päivinen, Tuomas kuljetuspalvelupäällikkö

läsnä: 249 §, saapui 16:31, poistui 
17:06

Tuominen, Sari idän aikuissosiaalityön päällikkö
läsnä: 252 §, saapui 18:56, poistui 
19:26

Weckström, Jonna vammaisten sosiaalityön päällikkö
läsnä: 250 §, saapui 17:56, poistui 
18:14

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
247-260 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
247-249 §

Tiina Mäki vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
250-259 §

Leena Turpeinen vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
260 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
247-260 §
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§ Asia

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

248 Asia/2 Ilmoitusasiat

249 Asia/3 Kuljetuspalvelujen hankinta

250 Asia/4 Tilannekatsaus omaishoidon tuen uusista myöntämisperusteista ja 
suunnitelmista omaishoidon tuen kehittämiseksi

251 Asia/5 Selvitys Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista asiakkaiden kokema-
na

252 Asia/6 Sosiaali- ja terveystoimialan raportti kaupunginhallitukselle 5 miljoonan 
euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäi-
semiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

253 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2019

254 Asia/8 Oikaisuvaatimus kotihoidon saunapalvelujen hankinnasta

255 Asia/9 Oikaisuvaatimus koskien virkasuhteen purkamista koeaikana

256 Asia/10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

257 Asia/11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

258 Asia/12 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

259 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

260 Asia/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 247
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Matias Pajulan ja varatarkas-
tajaksi jäsen Karita Toijosen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 248
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 § 229 (12.9.2018) Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto
- myönsi Markus Kalliolalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja
- valitsi Mukhtar Abibin varajäseneksi (Seija Muurisen henkilökohtainen 
varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus § 595 (17.9.2018) Kaupunginhallituksen kokousajat 
vuonna 2019.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 249
Kuljetuspalvelujen hankinta

HEL 2018-008398 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti: 

A. hyväksyä tarjouskilpailutuksen periaatteet, joilla kilpailutetaan mat-
kapalvelujen liikennöinti seuraavalle sopimuskaudelle, sekä oikeuttaa 
toimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättö-
miä, vähäisiä muutoksia.

B. Oikeuttaa toimialajohtajan:

- tekemään hankinnasta päätöksen,
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set,
- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Lisäksi lautakunta päätti seuraavista periaatteista ja toimenpiteistä liit-
tyen kuljetuspalvelujen hankintaan:

- Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä yhdenvertaista kohtelua 
tolppalupien myöntämisessä. Mikäli asiakas ei saa kohtuullisessa ajas-
sa puhelimitse yhteyttä matkapalvelukeskukseen, tulee asiakkaalle läh-
tökohtaisesti myöntää tolppalupa. Myös mikäli tilattu matka on kohtuut-
tomasti myöhässä ilmoittamatta, eikä asiakas saa yhteyttä matkapalve-
lukeskukseen, tulee tolppalupa myöntää. Kohtuullisena odotusaikana 
voidaan pitää alle 15 minuutin aikaa.

- Lautakunnalle tuodaan vuoden 2019 aikana selvitys erilaisten auto-
tyyppien saatavuudesta sekä tilausten jonotusajoista. Lautakunta pitää 
tärkeänä, että kapasiteettia kasvatetaan tarpeen mukaisesti.

Lautakunnalle tuodaan samassa yhteydessä selvitys siitä, kuinka pika-
tilausmatkoja on myönnetty ja kuinka matkapalvelukeskus on onnistu-
nut asiakasohjeessa määritellyissä tavoiteajoissa auton saapumiseen 
liittyen.

Matkapalvelukeskus seuraa nykyisin jonotusaikoja puhelimella tilat-
taessa. Selvityksen yhteydessä lautakunnalle raportoidaan jonotus-
ajoista, jotka ovat ylittäneet 10 tai 15 minuuttia sekä tällaisiin tilanteisiin 
johtaneista syistä. Lautakunta kehottaa matkapalvelukeskusta paranta-
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maan mahdollisuuksia seurata tarkemmin jonotusaikoja tilaustavoista 
riippumatta.

- Samalla lautakunta edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimiala selvit-
tää kuljetuspalvelun käyttämättä jättämisen syitä ja antaa selvityksen 
tiedoksi lautakunnalle vuoden 2019 aikana.

Käsittely

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään palvelukuvaukseen kohdassa 9.1 Liikennöit-
sijät (s. 17) virkkeen "Kuljettaja huolehtii siitä, että kuljetuksissa kunnioi-
tetaan asiakkaan yksityisyydensuojaa" jälkeen lause "Kuljettajia koskee 
näin ollen sama salassapitovelvollisuus kuin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon työntekijöitä".

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen 1 yksimielisesti ilman äänestystä.

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Vastaehdotus 2:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan palvelukuvauksen kohdassa 9.2.1 Kul-
jettajakoulutus (s. 18) virke "Liikennöitsijän kuljettajilleen järjestämässä 
koulutuksessa tulee ottaa huomioon, että kuljettajalla on palvelun pe-
rustiedot ennen kuin aloittaa työt" muotoon "Uudet kuljettajat ovat käy-
neet liikennöitsijän järjestämän koulutuksen ennen kuljettamisen aloit-
tamista".

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 3:
Jäsen Heidi Ahola: Lisätään palvelukuvauksen kohdassa 9.2.1 Kuljetta-
jakoulutus (s. 17) lauseen "Kuljettajien täydennyskoulutusta tämän pal-
velun vaatimasta osaamisesta tulee järjestää vähintään kahden koulu-
tuspäivän verran vuodessa jokaiselle kuljettajalle" perään lause "Liiken-
nöitsijä kutsuu koulutustilaisuuksiin kokemusasiantuntijoita ja palvelua 
eri tavoin käyttäviä asiakkaita."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen 3 yksimielisesti ilman äänestystä.
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Vastaehdotus 4:
Jäsen Tuomas Tuure: Lisätään päätösesitykseen uusi kappale: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä yhdenvertaista kohtelua tolp-
palupien myöntämisessä. Mikäli asiakas ei saa kohtuullisessa ajassa 
puhelimitse yhteyttä matkapalvelukeskukseen, tulee asiakkaalle lähtö-
kohtaisesti myöntää tolppalupa. Myös mikäli tilattu matka on kohtuutto-
masti myöhässä ilmoittamatta, eikä asiakas saa yhteyttä matkapalvelu-
keskukseen, tulee tolppalupa myöntää. Kohtuullisena odotusaikana 
voidaan pitää alle 15 minuutin aikaa."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 5:
Jäsen Tuomas Tuure: Lisätään päätösesitykseen uusi kohta: "Lauta-
kunnalle tuodaan vuoden 2019 aikana selvitys erilaisten autotyyppien 
saatavuudesta sekä tilausten jonotusajoista. Lautakunta pitää tärkeä-
nä, että kapasiteettia kasvatetaan tarpeen mukaisesti.

Lautakunnalle tuodaan samassa yhteydessä selvitys siitä, kuinka pika-
tilausmatkoja on myönnetty ja kuinka matkapalvelukeskus on onnistu-
nut asiakasohjeessa määritellyissä tavoiteajoissa auton saapumiseen 
liittyen.

Matkapalvelukeskus seuraa nykyisin jonotusaikoja puhelimella tilat-
taessa. Selvityksen yhteydessä lautakunnalle raportoidaan jonotus-
ajoista, jotka ovat ylittäneet 10 tai 15 minuuttia sekä tällaisiin tilanteisiin 
johtaneista syistä. Lautakunta kehottaa matkapalvelukeskusta paranta-
maan mahdollisuuksia seurata tarkemmin jonotusaikoja tilaustavoista 
riippumatta."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren vastaeh-
dotuksen 5 yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Tuomas Tuure: Lisätään palvelukuvauksen kohtaan 3.1 Matko-
jen yhdistely (s. 6) lause: "Työ- ja opintomatkoja ei pääsääntöisesti yh-
distetä."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 7:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään päätösesitykseen loppuun uusi kappa-
le: "Samalla lautakunta edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimiala sel-
vittää kuljetuspalvelun käyttämättä jättämisen syitä ja antaa selvityksen 
tiedoksi lautakunnalle vuoden 2019 aikana."
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Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 8:
Jäsen Sakari Männikkö: Lisätään kohtaan 9.2.1 Kuljettajakoulutus (s. 
18) seuraava kappale: 
"Liikennöitsijä järjestää kuljettajilleen EA1-tasoisen ensiapukoulutuksen 
sopimuskauden alkupuolella."

Jäsen Sakari Männikön vastaehdotus 8 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 9:
Jäsen Sakari Männikkö: Muutetaan kohdan 9.6.1 Ajaminen ja avusta-
minen (s. 20) viimeinen kappale muotoon: "Kuljettaja avustaa asiakasta 
välitetyn tiedon mukaan. Hautausmaakäynneillä kuljettajan tulee avus-
taa asiakasta muutoinkin tilanteen vaatimalla tavalla. Kuljettaja vastaa 
kaikkien matkustajien turvallisuudesta koko kuljetustapahtuman, ajo-
neuvoon ja ajoneuvosta nousemisen sekä saattamisen aikana."

Jäsen Sakari Männikön vastaehdotus 9 raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
pohjalta:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Heidi Ahola)

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Sakari Männikkö, Ma-
tias Pajula, Karita Toijonen

Ei-äänet: 5
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Kati Juva, Tuomas Tuure, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 2
Ahto Apajalahti, Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 -
5 (tyhjää 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Tuomas Tuure)
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Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Sakari Männikkö, Matias Pajula, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Ahto Apajalahti

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Tuomas Tuure)

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula

Ei-äänet: 8
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, Sakari Män-
nikkö, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 2
Ahto Apajalahti, Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 3 (tyhjää 2).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sami 
Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Sakari Männikkö, Matias Pajula, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Ahto Apajalahden vas-
taehdotuksen äänin 11 - 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksesta poik-
keavan ja hyväksyttyjen vastaehdotusten mukaisen ehdotuksen.

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 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 § )
2 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
3 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
4 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
5 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
6 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
7 Lausunto kuljetuspalvelujen hankinnasta, Helsingin kaupungin vam-

maisneuvosto
8 Lausunto kuljetuspalvelujen hankinnasta, Helsingin kaupungin vanhus-

neuvosto

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Hankinta-asiantuntija
Kuljetuspalvelupäällikkö

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää: 

A. hyväksyä tarjouskilpailutuksen periaatteet, joilla kilpailutetaan mat-
kapalvelujen liikennöinti seuraavalle sopimuskaudelle, sekä oikeuttaa 
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toimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättö-
miä, vähäisiä muutoksia.

B. Oikeuttaa toimialajohtajan:

- tekemään hankinnasta päätöksen,
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set,
- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § mukaan, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää ja hyväksyy 
perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää toimialan han-
kinnoista, lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 (§ 334) päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että toi-
mialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 euroa. Nyt 
tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan tekemään 
hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 
1 000 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n mukaisesti lauta-
kunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esitteli-
jä, ellei toimielin toisin päätä.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajalla.

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupungin matkapalveluiden liikennöinnin suorahankintasopi-
mus päättyy 31.3.2019. Helsingin Matkapalvelu on perustettu kustan-
nustehokasta matkojen välittämistä ja yhdistelyä varten huomioiden 
asiakkaiden erilaiset matkustustarpeet.
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Nyt hankitaan kalustoa Helsingin Matkapalvelun liikennöintiin. Hankitta-
vaksi esitetään 

 päiväkorvausliikennöintiin (liikennöintikohde 1) enintään 86 inva-au-
toa, joista kahdeksassa on porraskiipijä ja 32 henkilöautoa

 ylivuotoliikennöintiin (liikennöintikohde 2) enintään 40 inva-autoa, 
joista kolmessa on porraskiipijä ja 30 henkilöautoa

 yhdistettyyn päivä- ja ylivuotoliikennöintiin (ns. hybridiliikennöinti) 62 
inva-varusteltua ja 12 henkilöautoa.

Edelliseen hankintaan verrattuna inva-varusteltua kalustoa lisättäisiin 
sekä päiväkorvaus- että yhdistettyyn päivä- ja ylivuotoliikenteeseen. 
Kalustoa lisäämällä varmistetaan autojen saatavuus, mahdollistetaan 
pikatilausmatkojen joustavampi käyttö sekä lukumäärän kasvattaminen 
ja vastataan lisääntyneeseen päivätoimintakuljetustarpeeseen.

Hankinnan jälkeen osa kohteista, jotka on aiemmin liikennöity erikseen 
kilpailutetuilla päivätoimintakuljetuksilla, järjestetään Helsingin Matka-
palvelun kautta. Tällä muutoksella pyritään autojen joustavampaan 
käyttöön, tuottavuuden parantamiseen ja ryhmäkuljetusten suurem-
paan joustavuuteen.

Matkapalvelun käyttöoikeus asiakkaalle myönnetään sosiaalihuollon 
päätöksellä. Asiakkaalle luodaan hänen henkilökohtaisia matkustustar-
peitaan kuvaava asiakasprofiili. Matkapalvelukeskus kirjaa asiakkaalle 
tilauksen, yhdistelee ja välittää matkan autoihin sovittujen sääntöjen ja 
ohjeiden mukaisesti.

Lautakunnalle tuodaan syksyn aikana erikseen kilpailutettava täydentä-
vä liikenne, joka on tarkoitus järjestää matkakohtaiseen kilpailutukseen 
perustuvalla järjestelmällä, johon kaikki ehdot täyttävät halukkaat liiken-
nöitsijät voivat liittyä. Samassa yhteydessä päätetään niiden päivätoi-
mintakohteiden kuljetusten hankinnasta, joita ei järjestetä Helsingin 
Matkapalvelun kautta sekä tolppalupien ja irrotettujen asiakkaiden kul-
jetusten järjestämisestä siltä osin, kun kyse ei ole vakioliikennöitsijästä 
tai tuttutaksista.

Tolppaluvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakkaalle annetaan matka-
palvelun asiakaspalvelijan toimesta oikeus ottaa auto taksitolpalta tai ti-
lata suoraan valitsemastaan taksikeskuksesta. Arvio tehdään aina ta-
pauskohtaisesti.

Tuttutaksilla tarkoitetaan kuljetuspalvelujen järjestämistapaa, jossa 
asiakkaan hyväksi annetaan hänen valitsemalleen liikennöitsijälle mak-
susitoumus kuljetusten järjestämisestä. Tuttutakseja käytetään tyypilli-
sesti irrotettujen inva-varusteltua ajoneuvoa käyttävien asiakkaiden 
osalta, kun vain jotkut tai joku liikennöitsijä voi kuljetuksen toteuttaa. 
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Syitä voi olla esimerkiksi asiakkaan käyttäytyminen, erityiset apuväli-
neet tai muu vastaava syy.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa asetettujen laadullisten 
vähimmäisvaatimusten nähdään takaavan hankittavalle palvelulle riittä-
vän korkeatasoisen laatutason, joten tarjousvertailussa vertailuperus-
teena on halvin hinta. 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjousten vertailuperus-
teet. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty myös tarjoajalle ja 
tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaa-
timukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. 
Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

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

Edelliseen hankintaan verrattuna palvelukuvauksessa on tarkennettu:

- tietojen tallentamiseen liittyviä ohjeita

- asiakkaan mukana matkustavia henkilöitä

- tiukennettu ja tarkennettu asiakkaan vastaanottamiseen ja luovuttami-
seen liittyviä määräyksiä tilanteessa, jossa asiakkaan turvallisuus edel-
lyttää vastaanottajalle luovuttamista

- lisätty ja tarkennettu asiakkaan oikeutta saattamisapuun kuljettajalta

- lisätty oikeus pysähdykseen matkan varrella asiakkaan huollossa ole-
vien lapsien jättämiseksi hoitoon tai sieltä noutamiseksi

- korostettu entisestään apuvälineiden kiinnittämisen tärkeyttä

- järjestetty paremmat mahdollisuudet erilaisten avustajakoirien turvalli-
seksi kuljettamiseksi

- lisätty ja tarkennettu kuljettajilta vaadittavaa ammattitaitoa ja täyden-
nyskoulutusvelvoitetta

- tiukennettu kuljettajilta vaadittua kielitaitovaatimusta tiukennettu ajo-
neuvopäätelaitteeseen liittyviä tietosuojavaatimuksia
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- lisätty vaatimus maksupäätteestä lähilukuominaisuuksin omavastuuo-
suuden maksamista varten

- määrätty autossa olevasta vaihtokassasta

- asetettu määräys Isofix-lastenistuinjärjestelmästä

- lisätty ja korotettu palvelun laatuun liittyviä sanktioita (sopimussakko).

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden sopimuskaudelle. Sopimus-
kauden tavoiteltu alkamisajankohta on 1.4.2019. Perussopimuskauden 
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksessa 
on kahden vuoden määräajan jälkeen puolen vuoden irtisanomisaika.

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

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas 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 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 § )
2 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
3 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
4 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
5 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
6 Lausunto kuljetuspalvelujen hankinnasta, Helsingin kaupungin vam-

maisneuvosto
7 Lausunto kuljetuspalvelujen hankinnasta, Helsingin kaupungin vanhus-

neuvosto

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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Tiedoksi

Hankinta-asiantuntija
Kuljetuspalvelupäällikkö

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 233

HEL 2018-008398 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.09.2018 Pöydälle

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
jäsen Tuomas Tuuren ehdotuksesta.

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
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§ 250
Tilannekatsaus omaishoidon tuen uusista myöntämisperusteista ja 
suunnitelmista omaishoidon tuen kehittämiseksi

HEL 2018-009268 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi omaishoidon tuen 
tilannekatsauksen vuodelta 2018. Lisäksi lautakunta päätti hyväksyä 
selvitykseen liittyvän esityksen kotiin annetavan lomituksen tuntimää-
rän lisäyksestä 2 tai 3 kertaa kuudesta tunnista 2 tai 3 kertaa kahteen-
toista tuntiin kuukaudessa.

Lisäksi lautakunta päätti lisätä selvästi omaishoitajien terveys- ja hyvin-
vointikartoituksia parantamalla neuvontaa ja ohjausta. Opastetaan ja 
tuetaan etenkin iäkkäimpiä omaishoitajia sähköisen terveystarkastuk-
sen tekemiseen ja ohjataan tarvittaessa myös henkilökohtaisiin ter-
veys- ja hyvinvoinnin tarkastuksiin ja tukeen.

Lautakunta pitää myös tärkeänä, että käytettävissä olevista tukipalve-
luista kerrotaan omaishoitajille suullisesti ja kirjallisesti omaishoitosopi-
musta tehtäessä.

Käsittely

Erityisasiantuntija Sirpa Järnström ja vammaisten sosiaalityön päällikkö 
Jonna Weckström olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: 
"Lisäksi lautakunta päättää lisätä selvästi omaishoitajien terveys- ja hy-
vinvointikartoituksia parantamalla neuvontaa ja ohjausta. Opastetaan ja 
tuetaan etenkin iäkkäimpiä omaishoitajia sähköisen terveystarkastuk-
sen tekemiseen ja ohjataan tarvittaessa myös henkilökohtaisiin ter-
veys- ja hyvinvoinnin tarkastuksiin ja tukeen."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen 1.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Lautakun-
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ta pitää tärkeänä, että käytettävissä olevista tukipalveluista kerrotaan 
omaishoitajille suullisesti ja kirjallisesti omaishoitosopimusta tehtäes-
sä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen 2.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Sakari Männikkö: Muutetaan päätösehdotus seuraavaan muo-
toon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi omaishoi-
don tuen tilannekatsauksen vuodelta 2018. Lisäksi lautakunta päättää 
hyväksyä selvitykseen liittyvän esityksen kotiin annetavan lomituksen 
tuntimäärän lisäyksestä 2 tai 3 kertaa kuudesta tunnista 2 tai 3 kertaa 
kahteentoista tuntiin kuukaudessa. Yksilöllisen harkinnan perusteella 
omaishoitoperheen tilanne ja tarve huomioiden voidaan kotiin annetta-
vaa lomitusta myöntää 3 kertaa 24 tuntia kuukaudessa. Lisäksi lauta-
kunnalle tuodaan selitys omaishoidon tuen tilanteesta, kun kaikki pää-
tökset ja uudelleenarvioinnit on tehty."

Jäsen Sakari Männikön vastaehdotus 3 raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksesta poik-
keavan ja hyväksyttyjen vastaehdotusten mukaisen ehdotuksen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi omaishoidon 
tuen tilannekatsauksen vuodelta 2018. Lisäksi lautakunta päättää hy-
väksyä selvitykseen liittyvän esityksen kotiin annetavan lomituksen tun-
timäärän lisäyksestä 2 tai 3 kertaa kuudesta tunnista 2 tai 3 kertaa kah-
teentoista tuntiin kuukaudessa.

Esittelijän perustelut
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Erityisasiantuntija Sirpa Järnström ja vammaisten sosiaalityön päällikkö 
Jonna Weckström ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Helsingissä uudistettiin omaishoidon tukea vuonna 2018. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 7.11.2017 § 285 omaishoi-
don tuen uudet myöntämisperusteet 1.1.2018 lukien. Uudistetuissa 
myöntämisperusteissa hoitopalkkiot on nostettu Espoon tasolle. Palve-
lujen käytöstä tehtävät hoitopalkkion pienennykset noudattavat myös 
Espoon mallia. Uuden linjauksen mukaan hoidettava voi olla poissa ko-
toa 8−9 tuntia, ilman että se vaikuttaa hoitopalkkion määrään. Arvioi-
taessa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa otetaan huomioon 
erityisesti myös ohjaus ja valvonta sekä hoidon psyykkinen kuormitta-
vuus. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet mahdollistavat omaishoi-
tajan työssäkäynnin hoitopalkkioltaan matalimmassa sekä keskimmäi-
sessä hoitoisuusryhmässä sekä joissain tilanteissa myös ylimmässä 
hoitoisuusryhmässä.

Lisäksi lautakunta edellytti seuraavia toimenpiteitä valmisteltavaksi:

1. Lautakunnalle valmistellaan päätettäväksi esitys kotilomituksen ke-
hittämiseksi siten, että se vastaa paremmin omaishoitajien tarpeisiin 
mm. lomituksen tuntimäärien osalta.

2. Kaikille omaishoitajille toteutetaan asiakaskysely, jossa selvitetään 
omaishoitajien jaksamista, tuen tarpeita, muutoksen vaikutuksia tukeen 
ja tyytyväisyyttä palveluihin. 

3. Selvitetään mahdollisuutta hyödyntää henkilökohtaisen budjetin tyyp-
pistä toimintamallia yhtenä omaishoidon palvelujen toteuttamismuoto-
na.

4. Omaishoidon tilannekatsaus tuodaan lautakunnalle tiedoksi syys-
kuun loppuun 2018 mennessä.

5. Seurataan syyskuun 2018 loppuun mennessä sukupuolivaikutuksia 
tuottamalla tietoa muun muassa omaishoitajien sukupuolijakaumasta ja 
iästä.

6. Pisteytyslomakkeen käyttökelpoisuutta tarkastellaan ja pisteytyksen 
sisällöt tarkistetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Omaishoitajien määrä

Helsingissä oli tammi-heinäkuussa 2018 sopimuksen tehneitä omais-
hoidon tukea saavia omaishoitajia yhteensä 3 567, joista alle 65-vuo-
tiaiden hoitajia oli 1 719 ja yli 65-vuotiaiden hoitajia 1 871. Vuonna 2017 
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vastaavana ajankohtana omaishoitajia oli 3 479, joista alle 65-vuotiai-
den hoitajia 1 635 ja yli 65-vuotiaiden hoitajia 1 863.

Uusien kriteerien mukaan arvioidut asiakkaat

Tähän mennessä perhe- ja sosiaalipalvelujen omaishoidon tuen asiak-
kaista on uudelleen arvioitu yhteensä 72 %. Sairaala-, kuntoutus - ja 
hoivapalvelujen puolella uudelleen arvioituja on noin 70 % asiakkaista.

Omaishoidon tukeen tuli tarkistuksen yhteydessä hakijoiden kannalta 
useita myönteisiä muutoksia. Hoitopalkkioiden määriä nostettiin. Hel-
singissä tällä hetkellä maksettavat hoitopalkkiot ovat Uudenmaan kun-
tien korkeimpiin kuuluvia. Hoitajan työssäkäynnin vaikutuksia sekä mui-
den palvelujen vaikutusta maksettavan hoitopalkkion määrään lieven-
nettiin. Muutoinkin uusituissa kriteereissä pyritään huomioimaan entistä 
paremmin hoidettavan valvonnan kuormittavuutta hoitajan työssä.

Kriteerien tarkistukset näkyvät myös vuonna 2018 tehdyissä päätöksis-
sä. Heinäkuussa 2018 oli tehty yhteensä 1999 omaishoidon tuen pää-
töstä / uudelleenarviointia. Näistä kielteisiä oli 112 eli 6 %. Samaan ai-
kaan vuonna 2017 tehtiin 1 350 päätöstä / uudelleenarviointia, joista 
kielteisiä päätöksiä oli 128 eli 9 % hakemuksista. Tämä näkyy asiakas-
määrän kasvuna. Verrattaessa asiakasmäärää heinäkuun 2017 ja 2018 
välillä, on asiakasmäärä kasvanut vuoden aikana 6,2 % (2017 heinä-
kuussa yhteensä 3 055 asiakasta ja 2018 heinäkuussa yhteensä 3 245 
asiakasta).

Muutoksen esiintuomiseksi edellä on esitetty vain heinäkuun tiedot. 
Heinäkuun tiedot ovat viimeisimmän valmiin tilastokuukauden tietoja.

Vapaapäiviä käyttäneiden asiakkaiden määrä

Alle 65-vuotiaista omaishoidon tuen asiakkaista tammi-heinäkuussa 
2018 vapaapäivien aikaista hoitoa käytti 38,9 % asiakkaista (639/1 642) 
ja yli 65-vuotiaista asiakkaista 41,1 % (773/1 878). Vastaavana ajanjak-
sona 2017 alle 65-vuotiaista omaishoidon tuen asiakkaista 33,4 % 
(574/1 716) ja yli 65-vuotiaista asiakkaista 42,7 % (801/1 875) käytti va-
paapäivien aikaista hoitoa.

Eniten käytetty vapaan muoto oli sijaisomaishoitaja, jota käytettiin kol-
masosassa vapaita. Seuraavaksi eniten käytettiin kodin ulkopuolista 
laitoshoitoa ja asumispalveluja (oma toiminta).

Omaishoitoperheet ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Myös syyt va-
paapäivien käyttämättömyyteen vaihtelevat. Helsingin sosiaalivirastos-
sa tutkittiin vuonna 2009 julkaistussa selvityksessä syitä sille, miksi 
omaishoitajat eivät käyttäneet vapaapäiviään. 
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Tuolloin Helsingissä oli vuoden 2008 loppuun mennessä 3 140 omais-
hoidon tuen asiakasta. Näistä asiakkaista 43 % oli sellaisia, joiden hoi-
tajalla oli oikeus vapaapäiviin. Heistä 51 % käytti vapaapäiväoikeut-
taan. Selvityksen otokseen valittiin omaishoitoperheet, jotka eivät lain-
kaan olleet käyttäneet vapaapäiviään.

Palvelu oli ollut tiedossa vastaajilla kohtuullisen hyvin (90 %:lla). Vas-
tausten perusteella 42 % vastaajista ei ollut tuntenut tarvitsevansa va-
paapäiviä. 53 % ilmoitti jonkun muun kuin esitetyn syyn. Tarjottu järjes-
tely ei ollut sopiva 30 %:n mielestä hoidettavista. Hoitajan mielestä va-
paiden ajaksi tarjotut palvelut eivät olleet sopivia 17 %:ssa tapauksista.

Aija Korhonen on 2013 valmistuneessa opinnäytetyössään (Arcadan 
ammattikorkeakoulu) koonnut kirjallisuuskatsauksen tutkimuksista (8 
tutkimusta), joissa oli tutkittu vapaapäivien käyttämättömyyden syitä. 
Tutkimuksista esille nousseita syitä olivat mm. omaishoitajien tiedon-
puute lakisääteisistä vapaista, palvelutarjonta ei ole sopivaa ja omais-
hoitaja ei kokenut tarvitsevansa vapaita. Tulosten perusteella Korhonen 
arvioi, että vapaiden käyttämättömyyteen on kuitenkin mahdollista vai-
kuttaa. Tämä tukee myös yleistä havaintoa palvelujen räätälöinnin tär-
keydestä. Palvelujen räätälöintiä laajennetaan ja jatketaan sosiaali- ja 
terveystoimessa ja esim. selvityksessä esitetty kotiin annettavan tunti-
lomituksen laajennus lisää toivon mukaan vapaiden käyttöä tulevaisuu-
dessa.

Omaishoidon tuen asiakkaiden sijoittuminen eri hoitoisuusryhmiin

Asiakkaat jakautuivat prosentuaalisesti eri hoitoisuusryhmiin seuraa-
vasti (mukana myös uudelleenarvioidut, tilanne 7/2018). Tilanne heinä-
kuussa on esitelty, koska kuvaa parhaiten muutosta verrattaessa edel-
lisvuoteen. 

1.hoitoisuusryhmä n.3,5 % (79 asiakasta)

2.hoitoisuusryhmä n.36 % (795 asiakasta)

3.hoitoisuusryhmä n.60 % (1 346 asiakasta)

Vuonna 2017 heinäkuussa, jolloin oli käytössä neljä hoitoisuusluokkaa, 
asiakkaat jakautuivat eri hoitoisuusryhmiin seuraavasti:

1.hoitoisuusryhmä n. 2% (64 asiakasta)

2.hoitoisuusryhmä n. 13% (432 asiakasta)

3.hoitoisuusryhmä n. 34% (1096 asiakasta)

4.hoitoisuusryhmä n. 50% (1623 asiakasta).
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Omaishoidon tuen kustannukset

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä omaishoidon tuen kustannukset olivat 
noin 28 milj. euroa. Vuodelle 2018 omaishoidon tukeen on varattu noin 
38 milj. euroa. Toteuma oli heinäkuussa noin 16 milj. euroa, ja vaikka 
kustannuksia aiheutuu loppuvuoden aikana alkuvuotta enemmän, tule-
vat koko vuoden kustannukset olemaan todennäköisesti pienemmät 
kuin omaishoidon tukeen on alun perin varattu. Tämä johtuu muun 
muassa siitä, että palvelutarpeiden arviointi on suuresta asiakasmää-
rästä johtuen vienyt aikaa sekä siitä, että tulosbudjetissa on varauduttu 
siihen, että kaikilla omaishoitajilla olisi tosiasiallinen mahdollisuus käyt-
tää lakisääteisiä vapaapäiviään.

Muutokset omaishoidon tuessa

Lasten hoitoisuuden kuvaus

Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään 26.6.2017 lasten hoitoisuutta 
kuvaavaan lomakkeeseen seuraavia muutoksia:

- Myöntämisperusteissa huomioidaan nykyistä selkeämmin valvonnan 
ja ohjauksen tarve hoitoluokkaa määriteltäessä.

- Uusien kriteerien pitää mahdollistaa yksilöllinen harkinta.

- Tarkistetaan pisteytysrajoja ja kohtuullistetaan leikkureita, joilla per-
heiden saamaa tukea alennetaan, jos he käyttävät jaksamista tukevia 
palveluita.

Lomake on uusittu keväällä 2018 edellä mainitut linjaukset huomioiden 
sekä järjestöpalautteita hyödyntäen. Pisteytyslomakkeessa on pyritty 
tuomaan esille ne hoidon sitovuuteen ja rasittavuuteen liittyvät tekijät, 
jotka kuvaavat mahdollisimman kattavasti lapsen hoitoisuutta. Lomak-
keeseen on lisätty myös avoin kenttä, jossa voidaan täydentää lomak-
keesta mahdollisesti puuttuvia hoidon vaativuuden kuvauksia. Lomake 
on vain yksi keino lapsen hoitoisuuden kartoitukseen, eikä yksin määrit-
tele hoidosta maksettavaa korvausta. Viitteellisiä pisteytysrajoja muu-
tettiin edelliseen lomakkeeseen verrattuna seuraavasti: ylin maksuluok-
ka: lasten ja nuorten hoitoisuuden arviointilomakkeen tulos (35−47/47), 
aiemmin 41−47; toinen maksuluokka: lasten ja nuorten hoitoisuuden 
arviointilomakkeen tulos (20−40/47), aiemmin 31−40 sekä alin maksu-
luokka: lasten ja nuorten hoitoisuuden arviointilomakkeen tulos 
(14−25/47), aiemmin 20−30.

Molempia lomakkeita testattiin 30 lapsen osalta huhtikuussa 2018. Uusi 
kuvailulomake tuotti jonkin verran korkeamman pistemäärän (keskiarvo 
22,6 pistettä) kuin vanha lomake (keskiarvo 21,4).
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Omaishoidon tuen maakuntavalmistelussa asiakkaiden hoidon- ja pal-
velutarpeen arviointi on yksi yhtenäistettävä tekijä. Lasten hoitoisuuden 
arvioinnin kehittämistä jatketaan maakuntien kehittämisryhmässä kaikil-
le alueille yhteisen mittariston aikaansaamiseksi.

Omaishoidon tuen valmennus

Omaishoidon tuen valmennus tuli kuntien vastuulle vuoden 2018 alus-
ta. Omaishoidon toimintakeskukset ovat jo useamman vuoden ajan jär-
jestäneet yhteistyössä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset 
ry:n kanssa uusille omaishoitajille tarkoitettuja valmennuskursseja. 
Vuoden alusta on järjestetty myös erityisesti alle 65-vuotiaille ja alle 18-
vuotiaille suunnattuja valmennuskursseja. Elokuuhun 2018 mennessä 
on järjestetty yhteensä 4 valmennuskertaa. Syksyn kursseilla on tarkoi-
tus käsitellä mm. omaishoitajuuden ja työn yhteensovittamista sekä pa-
risuhteen haasteita omaishoidon tuessa.

Omaishoidon asiakaskysely

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.11.2017 hyväksyessään omais-
hoidon tuen uudet myöntämisperusteet mm. että: ”kaikille omaishoitajil-
le toteutetaan asiakaskysely, jossa selvitetään omaishoitajien jaksamis-
ta, tuen tarpeita, muutoksen (=omaishoidon tuen myöntämisperustei-
den ja hoitopalkkioiden muutos) vaikutuksia tukeen ja tyytyväisyyttä 
palveluihin”.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toivomana asiakaskyselynä päätettiin 
käyttää Cope-kyselyä (Carers of Older People in Europe). Kysely on 
Kansaneläkelaitoksen Suomen olosuhteisiin vuonna 2011 sovittama, 
eurooppalaisena yhteistyönä valmisteltu omaishoitajien jaksamista kar-
toittava kysely. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimia-asiantuntija 
verkosto on todennut sen sopivan myös nuorempia omaishoidon asiak-
kaita hoitavien omaishoitajien kuormittumisen ja tuentarpeen arviointiin. 
Kyselyn taustatieto-osuutta voi muokata, mutta itse Cope-indeksikysy-
mykset ovat suojattuja. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden 
omaishoitajat osallistuivat vuonna 2013 omaishoitajille suunnattuun Co-
pe-kyselyyn.

24.5.2018 järjestettiin yhteistyökokous, jonne kutsuttiin keskeiset 
omaishoitojärjestöjen edustajat. Tilaisuudessa käytiin läpi omaishoidon 
tuen tilannekatsaus, esiteltiin lasten hoitoisuutta kuvaava lomake ja 
keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä järjestöjen ehdotuksista ja 
toiveista omaishoidon tuen kehittämiseksi. Tilaisuuden lopuksi osallis-
tujille esiteltiin vuonna 2013 toteutettu kysely ja pyydettiin ehdotuksia 
Cope-kyselyn taustatieto-osuuteen. Ehdotuksia oli mahdollisuus lähet-
tää myös tilaisuuden jälkeen. Saadut ehdotukset otetaan huomioon to-
teutettavassa kyselyssä.
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Asiakaskysely on suunniteltu toteutettavaksi lokakuun puolessa välissä 
2018, jotta mahdollisimman monen omaishoitajan sopimus olisi ehditty 
tarkistaa uusien kriteerien mukaiseksi, ja he voisivat vastata kriteeri-
muutosta koskeviin taustakysymyksiin. Kyselyn luotettavuuden varmis-
tamiseksi sen toteuttaa ulkopuolinen toimija, joka sekä lähettää että 
vastaanottaa vastauslomakkeet, eivätkä yksittäisen vastaajan vastauk-
set välity nimettöminäkään viranhaltijoille. Kyselyn tulokset tuodaan so-
siaali- ja terveyslautakunnan tietoon joulukuussa 2018.

Henkilökohtaisen budjetin käyttö

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 2018 Uudenmaan valinnanva-
pauspilotille 50 miljoonaa euroa sote-keskusten, suunhoidon ja asia-
kasetelin pilotointiin. Uudenmaan valinnanvapauspilotti on Keski-Uu-
denmaan sote-kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja  terveystoimen 
käynnistämä hanke. Hankehakemus sisälsi myös henkilökohtaisen 
budjetin käytön pilotoinnin. Siihen ei kuitenkaan saatu rahoitusta. Jos 
avautuu mahdollisuus hakea rahoitusta uudelleen, omaishoidon henki-
lökohtaista budjettia arvioidaan uudelleen. Omaishoidon tuen asiakkai-
den näkemyksiä henkilökohtaisella budjetilla toteutettavista palveluista 
kerätään asiakastilaisuuksissa ja järjestötapaamisissa.

Mikäli lakisääteisen vapaan toteuttaminen kodin ulkopuolella ei ole 
mahdollista tai tarkoituksenmukaista, on lomituspalvelua myönnetty 
hoidettavan kotiin ostettavana palveluna palvelusetelillä. Kuuden tunnin 
palveluseteli vastaa yhtä vapaapäivää. Kotiin annettavaa lomitusta on 
myönnetty 12−18 tuntia kuukaudessa 2 x 6 tunnin tai 3 x 6 tunnin jak-
soissa riippuen hoidettavan hoitoisuusryhmästä ja vapaapäivien luku-
määrästä.

Kotiin annettavan lomituksen palveluseteliä uudistetaan parhaillaan 
osana asiakassetelihanketta. Palveluseteli tullee käyttöön vuoden 2019 
alusta. Mikäli tuntilomitus nostetaan 2−3 x 6 tunnin jaksoista 2−3 x 12 
tunnin jaksoihin, karkean kustannusarvion mukaan vuonna 2018 kotiin 
annettavan tuntilomituksen kokonaiskustannukset ovat noin 1,8 miljoo-
naa euroa. (Arvioitu tilanteen 8/2018 mukaan, jolloin myönnettyjen se-
telien arvo oli n.1,2 miljoonaa euroa). Mikäli halutaan nostaa tuntimäärä 
kaksinkertaiseksi ja asiakasmäärä ja setelien käyttö pysyvät ennallaan, 
ovat kotiin annettavan lomituksen kokonaiskustannukset palvelusetelil-
lä vuoden 2019 osalta karkean arvion mukaan noin 3,6 miljoonaa eu-
roa vuodessa.

Maakuntatyö

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat osallistuneet työ-
ryhmiin, joissa valmistellaan maakuntatasoisia yhteisiä omaishoidon 
tuen myöntämisperusteita hallituksen kärkihankkeen ”Kehitetään ikäih-
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misten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” yhteydes-
sä. Tavoitteena on kehittää omaishoitoon Uudenmaan kuntien yhteinen 
toimintamalli maakunnalle. Aikataulun mukaisesti vuoden 2018 loppuun 
mennessä työryhmät esittävät ehdotuksensa yhteiseksi malliksi. 

Omaishoitajat ja sukupuolivaikutusten arviointi

Valtaosa hoivatyötä tekevistä on yhteiskunnassamme edelleen naisia. 
Sen vaikutusta naisten talouteen ja toimeentuloon tulee tarkastella ko-
ko ihmisen elinkaaren aikana eri elämänvaiheissa. Omaishoidon suku-
puolijakauman tasaamiseksi ei ole ehdotettu kiintiöitä, mutta olisi toivot-
tavaa, että hoitovastuuta saataisiin jakautumaan tasa-arvoisesti suku-
puolten välillä.

Sosiaali- ja terveystoimialalla oli 2018 tammi-heinäkuun välisenä aika-
na toiminut 3 567 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. 

Hoitajista oli alle 65-vuotiaita yhteensä 1 970. Näistä omaishoitajista 
naisia oli n. 80 % (1 599) ja miehiä n. 20 % (371). 

Ikäluokassa 65−74 vuotta omaishoitajia oli 730, joista naisia n. 70 % 
(518) ja miehiä n. 30 % (212). 

75−84-vuotiaiden kohdalla naisten osuus oli n. 66 % (432) ja miesten 
n. 34 % (224).

Yli 84-vuotiaissa miesten ja naisten osuus oli lähes yhtä suuri. Miehiä 
n. 50 % (106) ja naisia n. 50 % (105). 

Puolisoaan hoiti 47 % (1712) omaishoitajista. Lastaan hoiti 39 % 
(1 413) ja vanhempiaan 11 % (400) hoitajista. Loput 4 % omaishoitajis-
ta hoiti muuta läheistään tai hoitajan suhde hoidettavaan ei ollut tiedos-
sa (149).

Kaupunkistrategiassa 2017−2021 todetaan, että sukupuolten tasa-arvo 
on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämi-
seksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa sosiaali- ja ter-
veystoimialalta on valittu kohderyhmäksi omaishoitajat. Valitulle palve-
lulle tullaan toteuttamaan hankkeessa sukupuolivaikutusten arviointi. 
Tämä tutkimushanke käynnistyy kuluvana vuonna ja sitä koordinoi kau-
punginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö. Tutkimushanke 
toteutetaan vuosina 2018−2019 siten, että tulokset ovat käytettävissä 
valtuustokauden jälkipuoliskolla. Vuoden 2018 aikana tehdään tausta-
selvitystyötä ja konkretisoidaan tutkimuskysymyksiä. Toimialan työnte-
kijät osallistuvat hankkeeseen osana omaa työtään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Omaishoitoperheet ovat heterogeeninen joukko erilaisissa elämäntilan-
teissa olevia ihmisiä. Omaishoitoperheiden jaksamisen tukeminen edel-
lyttää palvelujen räätälöintiä perheiden erilaisten elämäntilanteiden mu-
kaisiksi. Suomalaisessa omaishoidon ja hoitajien jaksamista koskevas-
sa keskustelussa on pidetty tärkeinä muun muassa seuraavia asioita: 
nimetty vastuuviranomainen, oikeudenmukainen hoitopalkkio, oikeus 
vapaapäiviin ja lomiin sekä mahdollisuus niiden pitämiseen eri tavoin, 
valmennus, ohjaus, neuvonta ja koulutus omaishoitajana toimimiseen, 
omaishoitajan terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, vertaistuki 
ja -toiminta, loma- ja virkistystoiminta, helpotusta työn ja hoidon yhteen-
sovittamisessa.

Sosiaali- ja terveystoimialalla omaishoidon tukea on pyritty 2018 uudis-
tamaan monipuolisesti ja asiakkaiden palveluja räätälöiden, jotta palve-
lut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla omaishoitajien jaksamista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 234

HEL 2018-009268 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.09.2018 Pöydälle

Erityisasiantuntija Sirpa Järnström ja toiminnansuunnittelija Merja Jäntti 
olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsit-
telyssä.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
jäsen Hannu Tuominen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
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§ 251
Selvitys Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista asiakkaiden koke-
mana

HEL 2018-010096 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin sosiaali- 
ja terveyspalvelut asiakkaiden kokemana -selvityksen (liite 1).

Käsittely

Erityissuunnittelija Pirkko Excell oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaiden kokemana_selvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Pirkko Excell on kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimialalla seurataan systemaattisesti asiakkaiden 
kokemuksia palveluista. Asiakkaiden on mahdollista antaa palautetta 
verkkosivuilta ja pikapalautelaitteilla toimipisteissä. Siitä, miten asiak-
kaat kokevat palvelut, kertyy tietoa myös potilas- ja sosiaaliasiamiehille. 
Asiakkaiden tekemät muistutukset ja kantelut tilastoidaan määrien ja 
syiden mukaan.

Tietoa asiakkaiden kokemuksista saadaan myös sosiaalisen raportoin-
nin kautta. Sosiaalinen raportointi on rakenteellisen sosiaalityön mene-
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telmä, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa asiakkaiden tarpeista ja nii-
den yhteiskunnallisista yhteyksistä palvelujen kehittämisen ja päätök-
senteon tueksi. Tiedot kootaan työntekijöiltä. Lisäksi toimialalla on eri-
laisia laadullisia menetelmiä kuulla asiakkaita, kuten haastattelut. Näis-
tä eri tietolähteistä on koottu raportit vuosina 2015 ja 2016. Nyt käsitel-
tävänä olevaan raporttiin on koottu asiakkaiden kokemuksia ajalta 
1.1.2017–31.8.2018.

Verkkosivuilla on käytössä kaupunkiyhteinen palautejärjestelmä. Sosi-
aali- ja terveyspalveluja koskevien palautteiden määrä on pysynyt viime 
vuosina ennallaan. Asiakkailta saadaan vuosittain noin 3 500−4 000 pa-
lautetta. Saadut verkkopalautteet luokitellaan seuraavasti: kiitokset, 
moitteet, kysymykset, ideat ja muu palaute. Moitteiden ja kysymysten 
määrä on vähentynyt ja kiitosten ja ideoiden määrä jonkin verran li-
sääntynyt. Eniten palautetta saadaan terveyspalveluista, ja siellä asiak-
kaiden kohtaamisesta ja palvelun saatavuudesta.

Pikapalautelaitteilla mitataan asiakkaan kokemusta saadusta palvelus-
ta. Pikapalautelaitteita on käytössä yhteensä noin 130 terveysasemilla, 
hammashoitoloissa, päivystyksissä ja monipuolisissa palvelukeskuksis-
sa. Lisäksi kouluterveydenhuollossa, vammaispalveluissa ja asumis-
neuvojilla on joitakin laitteita. Asiakkaat ovat yleensä olleet hyvin tyyty-
väisiä saamaansa palveluun. Yhteen laskettu tulos eli niin sanottu Hap-
py-indeksi on ollut 90 (maksimi on 100).

Kotihoidossa on aloitettu keväällä 2018 pikapalautteen kerääminen 
käynnin yhteydessä. Myös nämä tulokset ovat olleet hyvällä tasolla. 
Elokuussa 2018 erittäin positiiviseksi kotihoidon palvelun koki 83 pro-
senttia vastanneista.

Toimialalla toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoi-
mia asiakastyytyväisyyskyselyjä joka toinen vuosi. Kansallisella kyselyl-
lä palautetta kootaan neuvolan, terveysasemien ja suun terveydenhuol-
lon asiakkailta. Edelliset kyselyt tehtiin syksyllä vuonna 2016 ja tulokset 
saatiin keväällä 2017. Asiakkaat antoivat palveluille hyvät arvosanat 
vaihteluvälillä 3,7−4,7 (asteikolla 1−5). Seuraavat kyselyt toteutetaan 
syksyn 2018 aikana.

Sosiaali- ja potilasasiamiehiin asiakkaat ovat yleisimmin yhteydessä sil-
loin, kun he ovat tyytymättömiä hoitoon tai hoitotulokseen, epäilevät po-
tilasvahinkoa tai kun on kysymys asiakas- ja potilastietojen kirjaami-
seen liittyvistä kysymyksistä. Yhteydenotot painottuvat terveydenhuol-
toon. Asiakkaiden kiinnostus omiin tietoihin on lisääntynyt kuluvan vuo-
den aikana.

Asiakkaiden kantelut ja muistutukset tilastoidaan määrän, sisällön ja 
sen mukaisesti, mihin palvelukokonaisuuteen ne kohdistuvat. Useimmi-
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ten syy muistutukseen tai kanteluun on ollut tyytymättömyys hoitoon, 
hoitotulokseen tai kohteluun. Muistutusten ja kantelujen vuosittaisissa 
määrissä ei ole ollut suurta vaihtelua.

Sosiaalista raportointia on tehty vuosina 2017−2018 psykiatria- ja päih-
depoliklinikoilla, sovittelutoiminnassa, etsivässä lähityössä ja gerontolo-
gisessa sosiaalityössä. Raporteissa on tarkasteltu asiakastyöstä nou-
sevia ilmiöitä, minkä lisäksi on toteutettu teemallisia raportteja, joiden 
aineistona on käytetty myös asiakastyön dokumentteja. 

Vuosi 2018 on ollut sosiaali- ja terveystoimialalla asiakaskokemuksen 
teemavuosi. Asiakaskokemuksen teemavuoden tavoitteena on nostaa 
esille asiakaskokemuksen tärkeyttä toimialalla. Toimialalle perustettiin 
yhteinen monialainen asiakaskokemusverkosto, jonka tehtävänä on 
edistää asiakaskokemuksen kehittämistä. Asiakaskokemuksen teema-
vuosi näkyy toimialan koulutustarjonnassa teemavuoden ajan. Tänä 
vuonna on tehty myös kartoitus, millaisia asiakaskokemusmittareita ja 
menetelmiä eri palveluissa on käytössä. Tavoitteeksi on asetettu, että 
asiakaskokemuksen mittaamista selkeytetään ja yhdenmukaistetaan ja 
saadun tiedon hyödyntämistä tehostetaan palvelujen kehittämisessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen käyttäjälähtöisyys on olennainen osa palvelujärjestelmän 
vaikuttavuutta. Monipuolisilla kuulemismenetelmillä ja hyvällä palaut-
teenhallinnalla saadaan tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat sosiaali- ja 
terveyspalvelut. Myönteiset asiakaskokemukset syntyvät hyvässä vuo-
rovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Hyvässä vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden osallisuus vahvistuu ja hyvällä asiakaskokemuksella on 
myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaiden kokemana_selvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 252
Sosiaali- ja terveystoimialan raportti kaupunginhallitukselle 5 mil-
joonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

HEL 2018-009119 T 02 02 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle tie-
doksi liitteenä olevan raportin kaupunginhallituksen 5 miljoonan euron 
erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymiseen ja alueiden 
välisen eriytymisen torjumiseen sosiaali- ja terveystoimialalla. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että erillismäärärahasta vuodelta 2018 säästyvä määräraha 
1 272 693 euroa siirretään vuodelle 2019 käytettäväksi hankkeen jatko-
toimenpiteisiin. 

Käsittely

Idän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Tuominen oli kutsuttuna asiantun-
tijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
Nanne Isokuortti, projektipäällikkö, puhelin: 310 24909

nanne.isokuortti(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti sosiaali- ja terveystoimialan 2 milj. euron erillismäärärahan 
käytöstä

2 2ME-hanke tekoina ja lukuina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Idän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Tuominen on kutsuttuna asiantun-
tijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 13.2.2018 §32 esittää kaupungin-
hallitukselle, että vuodelta 2017 käyttämättä jääneiden kaupunginhalli-
tuksen käyttövarojen kohdentamista sosiaali- ja terveystoimen osalta 
yhteensä 2 milj. euron osalta seuraavasti:

1. Nuorelle helppoja uusia palveluja kokeilujen kautta 1 700 000 
euroa

2. Palvelut tutuiksi nuorille 140 000 euroa
3. Tieto ja teknologia kehittämisen tukena 100 000 euroa
4. Projektipäällikkö tukemaan em. muutoskokonaisuutta 60 000 eu-

roa.

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 §169 myöntää 5,0 milj. euron erillis-
määrärahan talousarviokohdasta (1 30 01) Kaupunginhallituksen käyt-
tövarat, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriy-
tymisen torjumiseen lautakuntien esitysten pohjalta seuraavasti:

 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 2,0 milj. euroa
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1,0 milj. euroa
 Sosiaali- ja terveystoimiala 2,0 milj. euroa.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että hankkeen etenemisestä ja tulok-
sista raportoidaan lautakunnille ja kaupunginhallitukselle ennen vuoden 
2018 budjettineuvotteluiden käynnistymistä ja säännöllisesti hankkei-
den edetessä. Selvityksessä eritellään erityisesti mitkä kaupungin omat 
toiminnot ovat tehokkaita nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja siihen 
puuttumisen kannalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
Nanne Isokuortti, projektipäällikkö, puhelin: 310 24909

nanne.isokuortti(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti sosiaali- ja terveystoimialan 2 milj. euron erillismäärärahan 
käytöstä

2 2ME-hanke tekoina ja lukuina

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 31 (55)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/7
09.10.2018

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 Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 253
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2019

HEL 2018-010172 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
puheenjohtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kokoontua vuonna 2019 seuraa-
vasti:

Kevätkausi

 ti 15.1.2019
 ti 29.1.2019
 ti 12.2.2019
 ti 26.2.2019
 ti 12.3.2019
 ti 26.3.2019
 ti 9.4.2019
 ti 30.4.2019
 ti 14.5.2019
 ti 28.5.2019
 ti 18.6.2019

Syyskausi

 ti 13.8.2019
 ti 20.8.2019
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 ti 27.8.2019
 ti 10.9.2019
 ti 24.9.2019
 ti 8.10.2019
 ti 22.10.2019
 ti 5.11.2019
 ti 19.11.2019
 ti 3.12.2019
 ti 10.12.2019
 ti 17.12.2019.

Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion viras-
totalossa (neuvotteluhuone 1, 3. krs., Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että toimielimen puheen-
johtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sosiaali- ja terveys-
lautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään sen tar-
kastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 13.6.2018 (§ 174) hyväksytyn hallintosäännön 29 
luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään ai-
koina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta, ja 3 momentin mukaan toi-
mielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityi-
sen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä. Lisäksi saman luvun 3 §:n 3 momen-
tin mukaan jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetul-
la tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämis-
tä. Hallintosäännön 29 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan 
pöytäkirja pidetään nähtävänä siten kuin kuntalaissa säädetään.

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnan-
hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvinä oikaisuvaatimusoh-
jeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkir-
jassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät 
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tieto-
verkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Esittelijä
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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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§ 254
Oikaisuvaatimus kotihoidon saunapalvelujen hankinnasta

HEL 2018-004548 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
jäsen Ahto Apajalahden pyynnöstä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta lautakunta päättää hylätä perusteettoma-
na Betesda-säätiö sr:n oikaisuvaatimuksen, joka liittyy sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätökseen 24.8.2018 § 40 kotihoi-
don saunapalvelujen hankinnasta.

Esittelijän perustelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on tehnyt 24.8.2018 (§ 
40) kotihoidon saunapalvelujen hankintapäätöksen. Muutoksenhaku 
hankintapäätöksestä on päättynyt 22.9.2018.

Betesda-säätiö sr on tehnyt hankintapäätöksestä sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen 18.9.2018, joka toimitettiin 
Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan sisällä. Oikaisuvaatimus on 
liitteessä 1. Kotihoidon saunapalveluiden hankintapäätöksestä ei ole 
tehty muita hankintaoikaisuvaatimuksia.

Betesda-säätiö sr on esittänyt oikaisuvaatimuksessaan sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle pyynnön muuttaa tehtyä hankintapäätöstä seuraa-
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vasti:
-Muuttaa tehtyä hankintapäätöstä siltä osin, kun Betesdan hakemus on 
hylätty.
-Valita Betesda-säätiö sr annetun tarjouksen mukaisin ehdoin läntisen 
palvelualueen palveluntarjoajaksi.

Oikaisuvaatimuksen perusteissa on esitetty: ”Tarjouspyynnössä, sen 
tarkentaviin kysymyksiin annetuissa vastauksissa saati hankintalaissa 
ei ole rajattu tai määritelty sitä, minkä kunnan alueella palvelu tulisi jär-
jestää”.

Vastoin oikaisuvaatimuksessa esitettyjä perusteita, tarjouspyynnön 
suorituspaikkaa koskevassa kohdassa II.2.3, tarjouspyynnön sivu 5/14, 
on yksilöity Helsinki (NUTS-koodi) ja täsmennetty Helsingin läntinen 
palvelualue. Palvelualueen kaupunginosat osat ovat mainittu tarjous-
pyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Tämän perusteella so-
siaali- ja terveyslautakunta katsoo, että jokaisella tarjouksen antajalla 
on ollut käytössään tarpeellinen tieto kodinhoidon saunapalvelun suori-
tuspaikkaa koskevasta sijainnista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 18.9.2018, Juramentum Oy
2 Saate 18.9.2018, hankintaoikaisuvaatimus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2

SKH- palvelut Esitysteksti
Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonai-
suus Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 24.08.2018 § 40

HEL 2018-004548 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hyväksyä kotihoi-
don saunapalvelujen palveluntuottajiksi seuraavat tarjoukset

1) Eteläinen palvelualue
  Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

2) Pohjoinen palvelualue
  Saga Care Finland Oy

3) Itäinen palvelualue
(ei tarjousta)

4) Läntinen palvelualue
(ei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjouksia)

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat 
on valittu edellä ilmoitetusti tarjotun hinnan mukaan. Valinta ja järjestys 
tehtiin tarjousten vertailutaulukon (liite 1) mukaisesti.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että kaikki valitut palveluntuottajat 
toimittavat rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset en-
nen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Tarjouskilpailu

Kotihoidon saunapalvelujen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, jon-
ka perusteella valittiin palveluntarjoajat. Tarjouskilpailu käynnistettiin 
2.5.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjouskilpailu järjestettiin han-
kintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä. 

Kilpailutuksessa oli neljä (4) hankinnan kohdetta:
1. Eteläinen palvelualue
2. Pohjoinen palvelualue 
3. Itäinen palvelualue
4. Läntinen palvelualue

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoa-
jille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomais-
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ten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten li-
säksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suori-
tuskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimus-
ten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousten jätön määräaikaan 08.06.2018 klo 12:00 mennessä saapui 
yhteensä 4 tarjousta.

Tarjouksensa jättivät:
- Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
- Hoiva Mehiläinen Oy
- Saga Care Finland Oy
- Betesda-säätiö

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden. Kaikki tarjoajat eivät täyttäneet tarjouspyynnössä tar-
joukselle esitettyjä soveltuvuusvaatimuksia

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 
3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenette-
lyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä 
toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 
Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan 
kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen 
asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida 
muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Betesda-säätiön tarjous ei täyttänyt kaikilta osin tarjouspyynnön liitteen 
palvelukuvauksessa esitettyjä soveltuvuusvaatimuksia: tarjotun sauna-
palveluiden sijaintipaikka on kohdealueen ulkopuolella, Vantaalla. Siksi 
Betesda-säätiön tarjous hylätään. 

Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön asiakirjoissa asetettu-
jen soveltuvuusvaatimusten mukaisia.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousvertailu tehtiin hyväksyttävistä tarjouksista. Valintaperusteena 
oli hinta. Kotihoidon saunapalvelujen pohjoiselle palvelualueelle palve-
luntuottajaksi valitaan Saga Care Finland Oy ja eteläiselle palvelualu-
eelle Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy.

Kilpailutuksen tuloksena Helsingin läntinen palvelualue ei saanut sovel-
tuvuusvaatimuksen täyttäviä tarjouksia. Lisäksi Helsingin itäinen palve-
lualue ei saanut tarjouksia. Näissä kahdessa palvelualueessa kotihoi-
don saunapalvelut hankitaan suorahankintana. Edellytyksenä on, että 
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alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta  (HankL 40 
§:n 2 mom. 1 kohta).

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kaksivuotinen (2) sopimus. 
Sopimuskauden on suunniteltu alkavaksi 01.11.2018. Sopimukseen si-
sältyy enintään kahden (2) vuoden optiokausi, joka voidaan ottaa käyt-
töön yksi (1) vuosi kerrallaan tai koko kaksi (2) vuotta kerrallaan. Sopi-
mus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopi-
muksen. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisa-
noa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uu-
den sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tä-
män päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekir-
joittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisin-
taan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän kat-
sotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi
Suvi Kan, kotihoitopäällikkö, puhelin: 040 3341812

suvi.kan(a)hel.fi
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§ 255
Oikaisuvaatimus koskien virkasuhteen purkamista koeaikana

HEL 2018-008558 T 01 01 04 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** perheoikeudellis-
ten asioiden päällikön päätöksestä 30.7.2018 § 5 tekemän oikaisuvaati-
muksen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Maija Vailaranta, lakimies, puhelin: 310 24630

maija.vailaranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Perheoikeudellisten asioiden päällikön päätös 30.7.2018 § 5
2 Salassa pidettävä (Tietosuoja-asetus 9 artikla 1 kohta)
3 Salassa pidettävä (Tietosuoja-asetus 9 artikla 1 kohta)
4 Kuulemista koskeva muistio 22.8.2018
5 Perheoikeudellisten asioiden päällikön päätös 23.1.2018 § 2

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on oikaisuvaatimuksessaan 9.8.2018 ja sitä täydentävässä 
********** 24.8.2018 vaatimuksessa esittänyt, että Helsingin kaupunki 
kumoaa perheoikeudellisten asioiden päällikön päätöksen 30.7.2018 § 
5 elatusturvasihteerin virkasuhteen purkamisesta koeajalla. Vaatimuk-
sen mukaan virka tulee palauttaa ********** ja viranhoidon tulee katsoa 
jatkuneen katkeamattomana.
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Perheoikeudellisten asioiden päällikön koeaikapurkua koskeva päätös 
on tämän asian liitteenä 1. Oikaisuvaatimus ja sen täydennys ovat tä-
män asian liitteenä 2 ja 3.

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty perusteluita koeaikapurun epäasialli-
suudelle. Lisäksi vaatimuksessa on vedottu siihen, että koeaikapurku 
on toimitettu liian myöhään.

Koeaikapurulle esitetyn syyn asiallisuus

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003, jäljempänä viran-
haltijalaki) 8 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen otettaessa voi-
daan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuu-
den kuukauden koeajasta. Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille 
osapuolille aikaa harkita, vastaako virkasuhde etukäteisodotuksia. 

Viranhaltijalain 8 §:n 3 momentin mukaan koeajan kuluessa virkasuhde 
voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. Purkaminen 
ei saa tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin 
epäasiallisilla perusteilla. Työnantajalla on asiassa laaja harkintavalta. 
Laajasta harkintavallasta huolimatta työnantajan on esitettävä näke-
mykselleen objektiivisesti hyväksyttävä peruste, jos työnantaja katsoo 
virkasuhteen koeaikapurun edellytysten täyttyvän.

Elatusturvasihteerin virkaan on haettu henkilöä, jolla on monipuolinen 
kokemus toimistotyöstä, sosiaalialan tuntemus sekä tietotekninen 
osaaminen. Henkilön ominaisuuksina on arvostettu yhteistyökykyä ja 
tarkkuutta, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Elatusturvasihteerin tehtävänä ovat mm. sijoitettujen lasten perintäpää-
tökset, vanhempien kanssa tehtävien elatusapusopimusten valmistelu 
sekä valvottujen tapaamisten järjestäminen ja laskutukseen liittyvät teh-
tävät. Työtehtäviin kuuluu asiakirjojen laatimista ja kirjeenvaihtoa. Kaik-
ki elatusturvasihteerin käsittelemät asiat ovat arkaluonteisia. 

Kuulemista koskevasta muistiosta (liite 4) käy ilmi, että ********** työteh-
tävien hoidossa on ollut jatkuvasti huomautettavaa. Vaikka työtehtävis-
sä asiat toistuvat pääosin samanlaisina, hän ei ole oppinut hahmotta-
maan pääprosesseja ja prosesseissa tarvittavia asiakirjoja.

Esiin tulleista puutteista on keskusteltu 6.6.2018, mutta selkeät huoli-
mattomuusvirheet ovat jatkuneet tämänkin jälkeen. ********** ei ole aina 
hahmottanut, mistä asiasta on kulloinkin kyse eikä ole osoittanut ole-
vansa riittävän huolellinen tehtäviensä hoidossa. ********** on kysynyt 
neuvoa samanlaisissa asioissa lähes päivittäin.
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********** on saanut perehdytystä tehtäväänsä päivittäin toisen elatus-
turvasihteerin toimesta. Alun perin häntä pyydettiin kysymään kaikissa 
asioissa neuvoa esimieheltään elatusturva-asiantuntija Tuija Miettilältä, 
mutta hän ei tehnyt tätä kuitenkaan kuin harvoin. Perintäprosessista on 
laadittu ohjeistusta, jota ********** on käynyt esimiehensä ja kollegansa 
kanssa läpi.

Edellä mainitun perusteella virkasuhteen purkaminen koeajalla ei ole 
tapahtunut syrjivillä eikä muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden 
epäasiallisilla perusteilla. 

Koeaikapurun toimittamisajankohta

********** on esittänyt oikaisuvaatimuksessaan, että hän on tosiasiassa 
aloittanut viranhoidon jo 29.1.2018. Hänelle tehtiin viranhoitomääräys 
ajalle 29. - 31.1.2018, minkä jälkeen hän aloitti vakinaisesti virassa 
1.2.2018. Koska työskentely on tosiasiassa aloitettu kolme päivää en-
nen päätöksen mukaisen virkasuhteen alkamista, tulisi koeajan oikaisu-
vaatimuksen mukaan olla 29.1. - 29.7.2018. Koska koeaikapurku on 
suoritettu 30.7.2018, purkaminen on toimitettu oikaisuvaatimuksen mu-
kaan lainvastaisesti koeajan päättymisen jälkeen.

********** on valittu elatusturvasihteerin virkaan 1.2.2018 lukien perheoi-
keudellisten asioiden päällikön päätöksellä 23.1.2018 § 2 (liite 5). Vir-
kaanottopäätöksen mukaan virkaan on määrätty koeaika 1.2. - 
31.7.2018.

********** on ilmoittanut työnantajalle, että hän olisi tulossa töihin jo 
29.1.2018, minkä työnantaja on sallinut. ********** tehtiin viranhoitomää-
räys ajalle 29. - 31.1.2018 ennen virkaanottopäätöksen mukaisen tois-
taiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamista 1.2.2018.

Viranhaltijalain 8 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen otettaessa 
voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään 
kuuden kuukauden koeajasta. Edelleen 8 §:n 2 momentin mukaan, jos 
viranhaltija otetaan saman työnantajan palveluksessa virkasuhteesta 
toiseen, työnantaja voi määrätä koeajan noudatettavaksi uudessa vir-
kasuhteessa, jos hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos. 

Pykälän 2 momenttia koskevien hallituksen esityksen (HE 196/2002) 
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan myös niissä tilanteissa, joissa 
määräaikaisessa virkasuhteessa oleva viranhaltija otetaan välittömästi 
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, voitaisiin määrätä uusi 
koeaika, vaikka määräaikaisessa virkasuhteessa olisi jo ollut koeaika. 
Koeajan pituus voisi tällöin olla yhteensä enintään kuusi kuukautta, jos 
viranhaltijan tehtävät ja asema pysyvät samana.
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Oikeuskäytännössä on katsottu, että siirtyminen vakituiseen virkasuh-
teeseen on sellainen olennainen muutos, joka sallii koeajan liittämisen 
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen koskevaan, vaikka vir-
kaan valitulla olisi ollut määräaikaisia virkasuhteita saman työnantajan 
kanssa aiemmin (KHO 2017:190). 

Oikeuskäytännön mukaan määräaikaisissa virkasuhteissa työskennel-
leen viranhaltijan ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen merkitsee muutosta hänen virkasuhteessaan viranhaltijan siirtyes-
sä vahvemman irtisanomissuojan piiriin. Tähän nähden ja myös julki-
sen hallinnon luotettavuuden ja kansalaisten oikeusturvan takaamisen 
vuoksi on tärkeää, että toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 
nimitettäessä viranomaisella säilyy viranhaltijalain 8 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu oikeus riittävän pituisen koeajan määräämiseen, vaikka vi-
ranhaltija olisi määräaikaisessa virkasuhteessa hoitanut samoja tehtä-
viä kuin vakinaisessa virkasuhteessa. Toistaiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen ottamista on siten pidettävä sellaisena viranhaltijan 
asemassa tapahtuneena huomattavana muutoksena, jota viranhaltija-
lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. 

********** tehdyssä lyhytaikaisessa viranhoitomääräyksessä ajalle 29. – 
31.1.2018 ei ole määrätty koeaikaa. Hänelle on siten voitu vakinaista-
misen yhteydessä 1.2.2018 määrätä kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli kuitenkin katsotaan, oikaisuvaatimuksen mukaisesti, että koeaika 
päättyy 29.7.2018, niin koeaikapurun viimeinen päivä on tällöin sun-
nuntai. 

Viranhaltijalain 8 §:n 3 momentin mukaan virkasuhde voidaan purkaa 
koeajan kuluessa. Viranhaltijalaissa ei ole erityissäännöstä siitä, miten 
koeajan määräaika on laskettava. Säädettyjen määräaikain laskemi-
sesta annetun lain (150/1930, jäljempänä määräaikalaki) 5 §:n mu-
kaan, kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, it-
senäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, 
saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Seppo Koskinen on artikkelissaan ”Työsopimuslain mukaisista määrä-
ajoista – erityisesti koeaikapurun määräajasta viimeisen päivän ollessa 
sunnuntai” (Edilex 10.12.2014) todennut, että määräaikalailla on laa-
jempi merkitys kuin mitä sen soveltamissäännöksessä on sanottu sil-
loin, jos muuta säädöstä ei ole. 

Koskinen toteaa, että määräaikalain 5 §:ää voidaan analogisesti ja ta-
vanomaisen oikeuden nojalla soveltaa muissa kuin kyseisen lain sovel-
tamispiiriin kuuluvissa tilanteissa. Määräaikalaki lähtee Koskisen mu-
kaan pyhäpäivän kunnioittamisesta ja siitä on perinteisesti lähdetty 
myös työelämässä. Jos kyse on työpaikan näkökulmasta pyhäpäivästä, 
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jolloin ei tehdä työtä ja jolloin kunnioitetaan vapaana olemista, on vah-
vat perusteet sille, että sunnuntairauhaa ei työnantajan tarvitse rikkoa 
ja koeaikapurku voidaan tehdä vasta maanantaina. Koskisen artikkeli 
koskee työsuhteisia koeaikapurkuja, mutta on työsopimuslain ja viran-
haltijalain koeaikapurkua koskevan sanamuodon (”koeajan kuluessa”) 
yhteneväisyyden vuoksi sovellettavissa myös virkasuhdetta koskevaan 
koeaikapurkuun. 

Elatusturvasihteerin virka on sijoittunut yksikköön, jossa ei tehdä töitä 
määräaikalain 5 §:ssä säädettyinä päivinä. Edellä mainitun perusteella 
koeaikapurku on joka tapauksessa voitu toimittaa vielä maanantaina 
30.7.2018.

Johtopäätös

Edellä mainittuun viitaten sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että 
perheoikeudellisten asioiden päällikön päätöstä 30.7.2018 § 5 ei ole 
syytä kumota.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maija Vailaranta, lakimies, puhelin: 310 24630

maija.vailaranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Perheoikeudellisten asioiden päällikön päätös 30.7.2018 § 5
2 Salassa pidettävä (Tietosuoja-asetus 9 artikla 1 kohta)
3 Salassa pidettävä (Tietosuoja-asetus 9 artikla 1 kohta)
4 Kuulemista koskeva muistio 22.8.2018
5 Perheoikeudellisten asioiden päällikön päätös 23.1.2018 § 2

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Perheoikeudellisten asioiden yksikkö
Henkilöstöasiantuntija
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§ 256
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 257
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 258
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 259
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 28.9.2018

135 § Sosiaali-ja terveystoimialan asiakasmaksujen maksutyöryhmän 
kokoonpano 1.10.2018 lukien

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 1.10.2018

136 § Johtamisvalmennusten hankinta sosiaali- ja terveystoimialan esi-
miehille

137 § Helsingin sairaalan hygieniahoitajien siirtymisen valmistelu Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS)

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 4.10.2018

138 § Kuuden sosiaaliohjaajan viran nimikkeen muuttaminen vammais-
ten sosiaalityössä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 5.10.2018

139 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla palvelukoko-
naisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle 1.11.2018 lukien

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 25.9.2018

77 § Hankinta, sijaishuoltopaikka, Perhekoti Vehkatupa Oy (Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 28.9.2018

78 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Perhekoti Vihtori (Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

79 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Perhekoti Vihtori (Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 27.9.2018
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41 § Sisätautien poliklinikan kliinisen lisätyön rahoitus vuodelle 2019

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 4.10.2018

42 § Toimintojen supistukset sosiaali- ja terveystoimen toimialalla ter-
veys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuudessa

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 25.9.2018

42 § Lyhytaikaisyksikkö Vaahteramäki, lyhytaikainen sulkeminen 
23.11.2018-2.12.2018

43 § Päivätoiminta Liinan lyhytaikainen sulkeminen ajalla 22.11.2018-
2.12.2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 9.10.2018

44 § Tarjoajien valintapäätös: kotihoidon optimointiohjelman hankinta

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
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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§ 260
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Hallintojohtaja 8.10.2018

32 § Hankinta, konsulttipalvelut hankintapalvelujen ratkaisupalvelut -ko-
konaisuuden suunnittelutyötä varten

Käsittely

Esteelliset: hallintojohtaja Tiina Mäki

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

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 247, 248, 249 (A.), 250, 251, 252, 253, 254, 259 ja 260 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 249 § (B.).

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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 255, 256, 257 ja 258 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 52 (55)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

09.10.2018

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 Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 53 (55)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

09.10.2018

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 Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

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

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

Oikeudenkäyntimaksu
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Matias Pajula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.10.2018.


