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Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
poissa: 280§

Mäki, Tiina hallintojohtaja
Turpeinen, Leena terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Haapala, Maija lakimies
Meripaasi, Seija sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
Sulavuori, Maarit perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Korhonen, Soili erityissuunnittelija
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Karell, Mikael vastaava suunnittelija

läsnä: 263 §, saapui 16:18, poistui 
16:46

Pajari, Sampo talous- ja suunnittelupäällikkö
läsnä: 263 §, saapui 16:18, poistui 
16:46

Paukkunen, Ilkka hankinta-asiantuntija
läsnä: 269 §, saapui 16:54, poistui 
17:10
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Tyyskä, Ulla kehittämispäällikkö
läsnä: 269 §, saapui 16:54, poistui 
17:10

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
261-280 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
261-279 §

Tiina Mäki vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
280 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
261-280 §
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§ Asia

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

262 Asia/2 Ilmoitusasiat

263 Asia/3 Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2018

264 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto koskien valtuutettu Reetta 
Vanhasen toivomuspontta psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuis-
ta luopumiseksi

265 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2019

266 Asia/6 Oikaisuvaatimus kotihoidon saunapalvelujen hankinnasta

267 Asia/7 Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta

268 Asia/8 Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta 
(Soleus Oy)

269 Asia/9 Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

270 Asia/10 Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (Vivate Oy)

271 Asia/11 Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (Tmi Särvin)

272 Asia/12 Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

273 Asia/13 Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

274 Asia/14 Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (PlusTerveys Lää-
kärit Oy)

275 Asia/15 Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

276 Asia/16 Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

277 Asia/17 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

278 Asia/18 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

279 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

280 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 261
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 Heidi Aholan ja varatarkasta-
jaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin.

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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§ 262
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):

Kaupunginhallitus § 564 (10.9.2018) Lausunto sosiaali- ja terveysminis-
teriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen asiakasmaksuista.

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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§ 263
Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 
31.8.2018

HEL 2018-004016 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talou-
den toteumaennusteen 31.8.2018 tilanteessa.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö 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

Liitteet

1 Ennustesuoritteet 31.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2018 talouden ja toiminnan en-
nusteet kolme kertaa. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennus-
teet tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta elokuun 
lopun tiedot ja HUS:n osalta tammi-elokuun ennuste.
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Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 kolmas toiminnan ja talouden 
ennuste on laadittu uuden, kaupunkiyhteisen rakenteen mukaisesti.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset talouden toteutumiseen

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 31.8. Ero TAEro TA %

(1 000 e)      
Tulot     168 603     164 571      163 579 -992 -0,6%
Menot  1 434 243  1 453 602    1 453 602      0     0%
Toimintakate -1 265 640 -1 289 031 - 1 290 023 -992 0,1%
      

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan alittavan budjetin 1 
milj. eurolla. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan toteutuvan budjetin 
mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylityspaineena on n. 4,9 milj. 
euroa, joka koostuu pääosin perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakaspalve-
lujen ostoista. Kustannusten kehitystä seurataan osana johtamista tar-
kasti kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa tilanteen edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin ylityspaine on 7 milj. euroa, joka 
koostuu pääosin asiakaspalvelujen ostoista. Lastensuojelussa ylityspai-
netta on lastensuojelun vaativan laitoshoidon asiakaspalvelujen ostois-
sa ja kuntouttavan perhehoidon asiakaspalvelujen ostoissa yhteensä 
noin 9 milj. euroa. Vaativahoitoisten lasten osuus on kasvanut ja tämän 
vuoksi lastensuojelun laitoshoidon hoitovuorokausien määrä on kasva-
nut. Perhehoidon ostovuorokausien ennustetaan kasvavan n. 1 900 
hoitovuorokautta ja vaativan laitoshoidon hoitovuorokausien n. 4 900 
hoitovuorokautta verrattuna viime vuoteen. Vaativa laitoshoito ja puite-
sopimusten ulkopuoliset palveluostot ovat kustannuksiltaan kalleimpia 
sijaishuollon muotoja. 

Vammaistyössä ylityspaineena on asiakaspalvelujen ostojen ja päivä-
toiminnan kasvu, henkilökohtaisen avun palveluseteliostojen kasvu se-
kä henkilökohtaisen avun avustajien palkankorotus, yhteensä 0,5 milj. 
euroa. Neuvola- ja perhetyössä ylityspainetta on 0,9 milj. johtuen lapsi-
perheiden kotipalvelujen asiakaspalvelujen ostoista vammaisten lasten 
kotihoidon tukemiseksi. Aikuissosiaalityön ja nuorten palvelujen meno-
jen arvioidaan toisaalta alittavan talousarvion 2,3 milj. eurolla. Henkilös-
tömenoissa alitusta on Metsälän vastaanottokeskuksen uudelleen sijoi-
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tettaville henkilölle varatuista palkkakustannuksista ja avoinna olevista 
vakansseista ja asiakaspalvelujen ostoissa lännen aikuissosiaalityön 
työtoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan ostoista. Perhe- ja sosiaali-
palvelujen palvelukokonaisuuden johtajan budjettiin varattu määräraha 
1,1 milj. euroa lastensuojelun avohuoltoon ja erityisen tuen tarpeessa 
olevien perheiden tukemiseen toteutuu palveluissa.

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. 

Vammaistyössä kehitetään jalkautuvia päivätoimintapalveluja laitoksis-
ta muuttaville asukkaille ja kevennetään palvelurakennetta edelleen 
asumisen ja päiväaikaisen toiminnan osalta.

Terveys- ja päihdepalvelujen budjetin arvioidaan alittavan talousarvion 
0,1 milj. euroa. Päivystyksessä on ylityspainetta yhteensä 1,8 milj. eu-
roa henkilöstömenoissa liittyen ilta- ja viikonloppukorvauksiin ja päivys-
tyskorvauksiin sekä HYKS-Helsinki päivystysintegraation koulutuskus-
tannuksiin. Suun terveydenhuollon menojen arvioidaan alittavan talous-
arvion 0,1 milj. eurolla ja terveysasemat ja sisätautien poliklinikan me-
nojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Psykiatria- ja päihde-
palvelujen menojen arvioidaan alittavan budjetin 1,8 milj. eurolla. Ar-
vioitu alitus psykiatria- ja päihdepalveluissa aiheutuu asiakaspalveluos-
toista tulevasta säästöstä, joka johtuu siitä, että päihdehuollon laitos-
kuntoutukseen hakeutuminen on vähentynyt. Tämä trendi on jatkunut 
jo useamman vuoden. Toinen merkittävä alitus tulee henkilöstömenois-
ta, joka johtuu erikoislääkärien vajeesta ja rekrytoinnin haasteista.

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

Hallinnon menojen ennustetaan alittavan budjetin 2 milj. eurolla henki-
löstömenoissa ja muissa palvelujen ostoissa. Henkilöstömenojen alitus-
ta selittää avoimien vakanssien rekrytointiviiveet, pitkät palkattomat sai-
rauslomat ja työvapaat. Rekrytointia tehostetaan ja avoimet vakanssit 
pyritään täyttämään tämän vuoden aikana.
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Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (51003)

5 10 03 
Vastaanottokeskukset 

TP 2017 TA 2018 Ennuste 31.8.. Ero TA Ero TA %

(1 000 e)      
Tulot 20 626 15 167 20 835 5 668 37,4%
Menot 17 356 14 467 17 569 3 102 -21,4%
Toimintakate   3 270      700   3 266  2 566 366,6%
      

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Toimintakatteen arvioi-
daan toteutuvan 2,6 milj. euroa suurempana kuin talousarviossa. Vas-
taanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalve-
lujen aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta 
läpilaskutettavia eriä.

Toimeentulotuki (51002)

5 10 02 
Toimeentulotuki 

TP 2017 TA 2018 Ennuste 31.8. Ero TA EroTA %

(1 000 e)      
Tulot 14 983   9 402 7 573  -1 829 -19,5%
Menot 30 934 20 500 16 901   3 599 -17,6%
Toimintakate -15 951 -11 098 - 9 328 - 1 770 15,9%

      

Toimeentulotuessa arvioidaan täydentävän toimeentulotuen alittavan 
budjetin 2,6 milj. euroa, ehkäisevän toimeentulotuen ylittävän budjetin 
0,8 milj. euroa ja kotouttamistuen alittavan budjetin 1,8 milj. euroa. Toi-
meentulotuen menot eivät ole täysin vertailtavissa edelliseen vuoteen 
perustoimeentulotuen siirtymäajan (tammi-maaliskuu 2017) vuoksi, jol-
loin perustoimeentulotukea maksettiin kunnasta. Täydentävän toimeen-
tulotuen määrää on ollut lakimuutoksen vuoksi vaikea arvioida, koska 
osa ennen täydentävänä toimeentulotukena myönnetystä tuesta myön-
netään nyt perustoimeentulotukena. Täydentävän toimeentulotuen ja 
kotoutumistuen menoihin vaikuttaa myös yleinen taloudellinen kehitys 
ja sen muutos parempaan suuntaan. Ehkäisevän toimeentulotuen 
myöntäminen liittyy suunnitelmalliseen sosiaalityöhön.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)

5 10 05 
HUS 

TP 2017 TA 2018 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA %

(1 000 e)      
      

Menot 561 973 565 704 578 924 13 220 -2,3%
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HUS:n tammi-elokuun ennuste toteutuneen käytön pohjalta on 579 milj. 
euroa, joka on 13,2 milj. euroa suurempi kuin kaupungin talousarviolu-
ku. Toteutuneen käytön perusteella käytön volyymi ja palvelujen lasku-
tus ovat olleet budjetoitua korkeammalla tasolla. HUS:n arvioitu loppu-
vuoden jäsenkuntapalautus on Helsingille n. 12 milj. euroa, joka on 
huomioitu ennusteessa.  

Apotti ja Sote-maakuntauudistus (51004)

5 10 04 
Apotti ja Sote-maakun-
tauudistus 

TP 2017 TA 2018 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA %

(1 000 e)      
Tulot 444 3 299 450 -2 849 -86,4%
Menot 1 812 6 307 4 648 1 659 26,3 %
Toimintakate -1368 -3008 -4 198 -1 190 -39,6%

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. 
Sote- ja maakuntalakien viivästyttyä sote- ja maakuntavalmistelun re-
surssisopimukset eivät ole toteutuneet täysimääräisesti. 

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

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

Ennuste 31.8. 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.

Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien toimenpiteiden edistyminen palvelut

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunkistrategiaa, keskeisiä kau-
punkistrategian kärkihankkeita sekä kaupungin yhteissuunnittelun tee-
moja ja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. Sosiaali- ja ter-
veystoimen näkökulmasta keskeisiä kaupunkistrategian kärkihankkeita 
ja tavoitteita ovat mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisy, hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi, liikkumisohjelma ja 
eri ikä- ja väestöryhmien liikkumisen edistäminen, asukaskokemuksen, 
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asiakastyytyväisyyden ja osallisuuden lisääminen, kaikkien helsinkiläis-
ten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, palvelujen saatavuuden ja 
saavutettavuuden parantaminen, työllisyyden edistäminen sekä harras-
tusmahdollisuuksien turvaaminen.

Palvelujen uudistamista on jatkettu perhekeskus-, terveys- ja hyvinvoin-
tikeskus- sekä monipuolinen palvelukeskus -toimintamallien mukaises-
ti. Palvelujen tuotantotapoja ja asiakkaan roolia ja osallisuutta palve-
luissa on kehitetty ja vahvistettu. Toimialalla on uudistettu moniamma-
tillisia, integroituja, omahoitoa lisääviä, jalkautuvia, kotiin ja asiakkaan 
omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja, sekä sähköisiä palveluja 
vastaamaan paremmin asiakastarpeita. 

Tarveperustaista voimavarojen kohdentamista (myönteinen erityiskoh-
telu) on toteutettu äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan ja koulu- ja opiske-
luterveydenhuollon sekä perheneuvolan lisäresursoinnilla.

Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia on edistetty kaupunkitasoisilla 
ohjelmilla verkostoissa muiden kaupungin toimialojen, järjestöjen ja yri-
tysten kanssa (mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Nuorten 
ohjaus ja palveluverkosto, Stadin ikäohjelma, Ehkäisevän päihdetyön 
toimenpiteet, Savuton Helsinki -verkosto sekä Pakka-toiminta).  

Psykiatria- ja päihdepalveluissa avopalvelujen voimavaroja on kohden-
nettu liikkuviin palveluihin ja madallettu kynnystä hakeutua mielenter-
veyspalveluihin. Paperittomien välttämättömiä sosiaali- ja terveyspalve-
luja on laajennettu kaupunginvaltuuston 29.11.2017 linjauksen mukai-
sesti. 

Kilpailukykyä ja vastuullista taloudenpitoa on parannettu palvelujen ja 
toimintatapojen uudistamisella, digitalisaation ja sähköisen asioinnin li-
säämisellä sekä ottamalla käyttöön erilaisia liikkuvan työn välineitä, jot-
ka mahdollistavat välittömän asiakastyön lisäämisen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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 
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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).

Ei toteudu

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

Sitova tavoite ”asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle 
keskimäärin 10 vuorokauden sisällä” ei toteudu. Terveyskeskuslääkä-
reiden kokonaisvaje oli syyskuussa 13 % ja vakinaisella viranhaltijalla 
on täytetty 75 % viroista. Saatavuuden ongelmaa (T3 15 vrk ) selittää 
aiempaa suurempi lääkärimäärän vajaus ja vähäisempi kokeneiden 
lääkäreiden määrä. Rekrytointia tehostetaan lääkäreille ja lääketieteen 
opiskelijoille järjestettyjen tilaisuuksien yhteydessä ja parantamalla 
nuorten lääkäreiden ohjausta tutor-lääkäreiden avulla. Vajauksen kor-
jaamiseen käytetään tarvittaessa myös ostopalveluja.

Muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan tässä vaiheessa 
toteutuvan.

Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön merkittävimmistä riskeistä ja epävar-
muustekijöistä sekä riskitekijät palvelutuotannossa

Sosiaali- ja terveystoimialan riskienhallinta pohjautuu siihen, että ris-
kien hallinta huomioidaan päivittäisjohtamisessa. Riskien osalta ei vuo-
den aikana ole noussut sellaisia uusia tekijöitä, jotka edellyttäisivät vä-
littömiä toimintamuutoksia. Palvelutuotannossa riskeinä olevia 1.5.2018 
voimaan tulleita Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KV-
TES:in) ja lääkärisopimusten palkankorotuksia sekä asiakaspalveluos-
tojen kasvua on pystytty osittain kompensoimaan toimintojen tehosta-
misella ja muilla johtamistoimenpiteillä.

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 
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milj. euroa käytetään 1.1.2019 maksettavaan järjestösopimusten pal-
kankorotusten kertaerään (sosiaali- ja terveystoimi 4,2 milj. euroa) sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan toteutumiseksi. Tarvit-
taessa myös toimialan tulospalkkiota varten kohdennettua määrärahaa 
voidaan kohdentaa toimialajohtajan harkinnan mukaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan talousarviokohdan toteutumiseksi budjetin mukaisesti.

HUS:n osalta tehdään määrärahan ylitysoikeusesitys marraskuussa 
2018.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennustesuoritteet 31.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 264
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto koskien valtuutettu Reetta 
Vanhasen toivomuspontta psykiatrisen osastohoidon asiakasmak-
suista luopumiseksi

HEL 2018-006465 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Reetta Vanhasen toivomusponnesta, joka koskee mahdolli-
suutta luopua psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista:

”Psykiatrisen vuodeosastohoidon helsinkiläiset potilaat, vuodeosasto-
hoidon kustannukset ja asiakasmaksutulot olivat vuonna 2017 seuraa-
vat:

 Potilaat Kustannukset Asiakasmaksutulot
HUS, lastenpsykiat-
ria (erikoisala 75)

116 2,86 milj. e 0

HUS, nuorisopsykiat-
ria (74)

255 3,67 milj. e 0

Oma toiminta, ai-
kuispsykiatria (70)

2 099 35 milj. e 1,5 milj. e

HUS, aikuispsykiatria 
(70,76)

660 15,29 milj. e 0,6 milj. e

Psykiatrian osastoilla hoidettavilta potilailta peritään lyhytaikaisessa alle 
kolme (3) kuukautta kestävässä laitoshoidossa hoidoista ja ylläpidosta 
17,90 euroa hoitopäivältä. Maksu pysyy samana maksukaton (683 eu-
roa) täyttymisen jälkeenkin. 

Pitkäaikaishoitomaksun, yli kolme (3) kuukautta, vuorokausihinta riip-
puu asiakaan tuloista: maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausi-
tuloista ja voi olla enimmillään 15 164 euroa/kuukausi. Elokuun lopun ti-
lanteessa Auroran sairaalan osastoilla 212 hoidossa olleista potilaista 
48 kuului pitkäaikaishoidon maksujärjestelmään (46 potilasta kuntou-
tuspsykiatrian osastoilla ja kaksi potilasta akuuttipsykiatrian osastolla).

Hoitopäivämaksua ei peritä mielenterveyslain 9 §:n nojalla järjestetyn 
tarkkailun ajalta, ellei henkilöä tarkkailun perusteella määrätä tahdosta 
riippumattomaan hoitoon.

Lyhytaikaisen hoidon maksussa on kyse terveydenhuollon tasamak-
susta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 
§:n mukaan terveydenhuollon tasamaksua ei voi jättää perimättä tai si-
tä alentaa, ellei kunta ole päättänyt, että terveydenhuollon tasamaksu 
voidaan jättää perimättä siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa 
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henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisäätei-
sen elatusvelvollisuuden toteuttamista tai jos siihen on syytä huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen. Helsinki ei ole päättänyt, että terveyden-
huollon tasamaksuja voitaisiin alentaa tai jättää perimättä edellä maini-
tuilla perusteilla, koska maksukatto estää kohtuuttomat kulut asiakkaal-
le.

Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa tarvittaessa toimeentulotukea tervey-
denhuoltokuluihin. Sairaalan sosiaalityön tehtäviin kuuluu neuvoa poti-
laita heille kuuluvista sosiaalietuuksista ja yhdessä omaisten kanssa 
avustaa potilasta hakemaan hänelle kuluvat etuudet. Helsingin oman 
psykiatrisen sairaalan arvion mukaan suurimmalle osalle pienituloisista 
maksut eivät tuota ongelmaa silloin, kun ne maksetaan toimeentulotu-
kena.

Kelan tilastoaineiston mukaan vuonna 2017 helsinkiläisille maksettiin 
sairaalan hoitopäivämaksuihin yhteensä 718 000 euroa perustoimeen-
tulotukea. Tämä tieto sisältää vain ne Kelan menot, jotka on maksettu 
maksusitoumuslaskun tai asiakkaan itsensä toimittaman laskun perus-
teella. Summaan sisältyy kaikki sairaalahoito, ei pelkästään psykiatri-
nen sairaalahoito.

Luottotappioiden määrää, eli kuinka paljon sairaalahoitomaksuja on 
mahdollisesti jäänyt maksamatta kokonaan, on mahdotonta näin tarkal-
la tasolla selvittää.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuihin liittyvät säädökset nostet-
tiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin vuonna 2003. Lain 
perusteluissa kerrotaan, että lain pääasiallinen tarkoitus on edistää pit-
käaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun määräytymistä siten, et-
tä maksun taso on kohtuullinen laitoshoidossa olevan henkilön perheen 
toimeentulon kannalta ja että samaa tulotasoa edustavien perheiden 
asema muodostuu yhdenvertaiseksi (HE 49/2002). Lain valmistelussa 
on huomioitu potilaiden taloudellinen asema ja yhdenvertaisuus ja lais-
sa säädetäänkin mm. potilaan vähimmäiskäyttövarasta ja maksukykyä 
määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä.

Yhdenvertaisuuden osalta olisi ongelmallista, jos Helsingin kaupunki 
poikkeaisi asiakasmaksukäytännöissään HUS:n ja muiden kuntien käy-
tännöistä. Tämä johtaisi siihen, että esim. HUS:ssa asioivat helsinkiläi-
set psykiatrian potilaat olisivat epätasa-arvoisessa asemassa verrattu-
na Helsingin Auroran sairaalassa asioiviin psykiatrian potilaisiin. 

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että ko. asiakasmaksujen perimisestä oli-
si luovuttu Uudenmaan kunnissa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 13 (77)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
23.10.2018

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata psykiatrisen osastohoidon 
asiakasmaksuista luopumista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Psykiatrisen hoidon asiakasmaksujen tulee olla järjestetty niin, että 
asiakasmaksut eivät aiheuta haittaa mielenterveyspotilaan hyvinvoinnil-
le, terveydelle ja toimeentulolle. Psykiatrian avohoito ja päihdepolikliini-
nen hoito on asiakkaalle maksutonta. Yhden potilasryhmän sairaalahoi-
don maksuttomuus asettaisi muut potilasryhmät kuten päihdelaitoksis-
sa kuntoutuvat eriarvoiseen asemaan.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta, toivomusponsi, Kvsto 30.5.2018 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen toivomuspon-
nesta 6.11.2018 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 Vanhanen Reetta, toivomusponsi, Kvsto 30.5.2018 asia 7

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 265
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2019

HEL 2018-010172 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 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 23.4.2019
 ti 7.5.2019
 ti 21.5.2019 
 ti 4.6.2019
 ti 18.6.2019 

Syyskausi

 ti 13.8.2019
 ti 20.8.2019
 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 päätti, että toimielimen puheen-
johtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi 
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peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, 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.

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

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
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.10.2018 § 253

HEL 2018-010172 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.10.2018 Pöydälle

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
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§ 266
Oikaisuvaatimus kotihoidon saunapalvelujen hankinnasta

HEL 2018-004548 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta lautakunta päätti hylätä perusteettomana 
Betesda-säätiö sr:n oikaisuvaatimuksen, joka liittyy sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalvelujen johtajan päätökseen 24.8.2018 § 40 kotihoidon 
saunapalvelujen hankinnasta.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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-
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
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2

SKH- palvelut Esitysteksti
Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.10.2018 § 254

HEL 2018-004548 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.10.2018 Pöydälle

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 21 (77)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/6
23.10.2018

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

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-
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
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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 
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. 
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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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§ 267
Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankin-
nasta

HEL 2018-004505 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta lautakunta päätti hylätä perusteettomana 
********** oikaisuvaatimuksen, joka liittyy sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen johtajan päätökseen 39 §, 20.8.2018 yksilöllisten ortopedis-
ten apuvälineiden hankinnasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan tarjouspyyntöön 
6.9.2018

2 Oikaisuvaatimuksen täydennys ja ilmoitus valituksesta markkinaoikeu-
delle 10.9.2018,

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2

Kuntoutussuunnittelijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on tehnyt 20.8.2018 (§ 
39) yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankintapäätöksen. Muu-
toksenhaku hankintapäätöksestä on päättynyt 20.9.2018.

********** on tehnyt 6.9.2018 hankintapäätöksestä sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen, jota oikaisuvaatimuksen 
esittäjä on täydentänyt 10.9.2018 ja ilmoittanut samalla päätöksen valit-
tamisesta markkinaoikeuteen. Nämä asiakirjat ovat toimitettu Helsingin 
kaupungin kirjaamoon määräajan sisällä. Oikaisuvaatimus on liitteessä 
1 ja oikaisuvaatimuksen täydennys sekä ilmoitus valituksesta markki-
naoikeudelle ovat liitteessä 2.

********** on oikaisuvaatimuksessaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
luetteloinut työkokemus- ja koulutushistorian. Oikaisuvaatimuksessa 
********** mainitsee seuraavaa: ”ammatillinen pätevyys perustuu myös 
44 vuoden yhtäjaksoiseen työkokemukseen jalkineiden valmistukses-
sa”.

Mainituilla perusteilla ********** pyytää muuttamaan tehtyä hankintapää-
töstä siten, että laaditun tarjouksen ammatilliset pätevyysvaatimukset 
täyttyvät.

Tarjouspyynnön liitteessä 2 on määritelty ja yksilöity ammatilliset päte-
vyysvaatimukset (tuoteryhmät 2A, 2B ja 3). Ammatillisissa vähimmäis-
vaatimuksissa edellytetään apuvälineteknikon tai jalkaterapeutin perus-
tutkintoja. Vaaditut koulutukset ovat korkeakoulututkintoja (AMK). 
********** on pyydetty lisäselvitys tutkinnosta. Sekä lisäselvityksessä et-
tä oikaisuvaatimuksessa esitetty tutkinto on opistotasoinen. Tämän pe-
rusteella sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, ettei ********** täytä kai-
kilta osin tarjouspyynnön liitteessä esitettyjä ammatillisia vähimmäis-
vaatimuksia.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan tarjouspyyntöön 
6.9.2018

2 Oikaisuvaatimuksen täydennys ja ilmoitus valituksesta markkinaoikeu-
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delle 10.9.2018,

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2

Kuntoutussuunnittelijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Palveluntuottajat
Kuntoutussuunnittelijat
Hankinta-asiantuntijat

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonai-
suus Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 20.08.2018 § 39

HEL 2018-004505 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hyväksyä yksilölli-
sistä ortopedisistä apuvälineistä seuraavat tarjoukset. 

1) Mekaaniset alaraajaproteesit
   1. Respecta Oy
   2. Össur Finland Oy
   3. HALTIJA Group Oy

2a) Ortopediset jalkineet - Valmiina saatavat ja puolivalmiit
  1. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
  2. HALTIJA Group Oy
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  3. Respecta Oy
  4. Meilahden ortopediatekniikka
  5. Soleus Oy

2b) Ortopediset jalkineet – Yksilöllisesti valmistetut
   1. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
   2. Haltija Group Oy
   3. Respecta Oy

3) Yksilölliset tukipohjalliset
  1. HALTIJA Group Oy
  2. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
  3. Meilahden ortopediatekniikka
  4. Respecta Oy
  5. Apuvälinetekniikka Rehatech Oy

4) Tukituotteet
   1. Mediteam Oy
   2. Terttu Lilja Oy
   3. HALTIJA Group Oy

5) Ortoosit
  1. Camp Scandinavia Oy
  2. HALTIJA Group Oy
  3. Respecta Oy
  4. Mediteam Oy
  5. KIR-FIX Oy

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat 
on valittu edellä ilmoitetusti kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyk-
sessä. Valinta ja järjestys tehtiin tarjousten vertailutaulukon (liite 1) mu-
kaisesti. Tarjouspyynnön 3. liitteessä on esitetty tuoteryhmäkohtaisesti 
tarjoajien enimmäismäärä, joista valinnat tehdään.

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

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2018-
004505 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään (8.5.2018). Li-
säksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, alle-
kirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset, 
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päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista sekä päättä-
mään mahdollisesta optiokaudesta. 

Tarjouskilpailu

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta järjestettiin tar-
jouskilpailu. Tarjouskilpailun perusteella syntyi puitejärjestely, jonka 
kaikki ehdot vahvistettiin. Tarjouskilpailu järjestettiin hankintalain 
(1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Hankinnan kohde oli jaettu kuuteen (6) osaan tarjouspyynnön mukai-
sesti ja tarjouksen oli mahdollista jättää yhteen tai useampaan kuudes-
ta (6) osasta:

Osa 1: Mekaaniset alaraajaproteesit
Osa 2a: Ortopediset jalkineet - Valmiina saatavat ja puolivalmiit
Osa 2b: Ortopediset jalkineet - Yksilöllisesti valmistetut
Osa 3: Yksilölliset tukipohjalliset
Osa 4: Tukituotteet
Osa 5: Ortoosit

Tarjousten jätön määräaikaan mennessä 19.6.2018 klo 23.59 saapui 
yhteensä 16 tarjousta. 

Tarjouksensa jättivät:
Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
Camp Scandinavia Oy
Erikoisjalkinesuunnittelu A. Hilpinen Oy
HALTIJA Group Oy
KIR-FIX Oy
Lymed Oy
Mediteam Oy
Meilahden ortopediatekniikka
Orthonova Oy
Ortto-kenkä Oy
Respecta Oy
Savonlinnan FysioKulma Oy
Soleus Oy
Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
Terttu Lilja Oy
Össur Finland Oy

Tarjoukset vertailtiin hankinnan osa-alueittain [kuusi (6) osaa].
Parhaan tarjouksen valintaperusteena oli kaikissa hankinnan osissa 
hinnaltaan edullisin tarjous. Tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset takaavat riittävän laatuta-
son, eikä laadun osuutta ole tarpeen painottaa vertailussa erikseen.
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Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

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.

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden. Lymed Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä 
asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, sillä tarjouspyyntöasiakirjojen mu-
kaan osatarjoukset hankinnan kohderyhmien sisällä eivät ole sallittuja, 
kts. tarjouspyynnön liite 3. ohjeen kohdat 1, 2 ja 4. Ossür Finland Oy ei 
ole lisäselvityspyynnöstä huolimatta toimittanut tuoteryhmässä 5 vaa-
dittavaa suomenkielistä käyttöohjetta. Erikoisjalkinesuunnittelu A. Hilpi-
nen Oy ja Ortto kenkä Oy eivät täytä tuoteryhmissä 2A, 2B, 3. edellytet-
tävää ammatillista pätevyysvaatimusta. Nämä tarjoukset hylätään. 
Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnössä asetettujen soveltu-
vuusvaatimusten mukaisia.

Sopimus

Sopimuskausi on neljä vuotta, ja suunniteltu alkavaksi 1.10.2018. Sopi-
musta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa yhdellä (1) optiovuodella. 
Tilaaja päättää optiokauden käyttämisestä viimeistään neljä (4) kuu-
kautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista.

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.
Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta 
tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän 
tarpeen mukaisesti.

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 050 4025749
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minna.salmi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 126

HEL 2018-004505 T 02 08 02 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksilöllisten ortopedisten apuväli-
neiden kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa so-
siaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakir-
joihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, 
allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set, päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista sekä päät-
tämään mahdollisesta optiokaudesta.

Käsittely

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Johtava kuntoutussuunnittelija Minna Salmi oli kutsuttuna asiantuntija-
na läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

ninna.katajainen(a)hel.fi
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi
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§ 268
Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankin-
nasta (Soleus Oy)

HEL 2018-009844 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta lautakunta päätti hylätä perusteettomana 
Soleus Oy:n oikaisuvaatimuksen, joka liittyy sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen johtajan päätökseen 39 §, 20.8.2018 yksilöllisten orto-
pedisten apuvälineiden hankinnasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 19.9.2018, SOLEUS Oy
2 Saate 19.9.2018, SOLEUS Oy
3 Oikaisuvaatimuksen liite, hankintapäätös 20.8.2018
4 Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 § 60, 138)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kuntoutussuunnittelijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on tehnyt 20.8.2018 
päätöksen (§ 39) yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta. 
Muutoksenhakuaika hankintapäätöksestä on päättynyt 20.9.2018. So-
leus Oy on tehnyt 19.9.2018 hankintapäätöksestä sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen, joka toimitettiin Helsingin 
kaupungin kirjaamoon määräajan sisällä. Oikaisuvaatimus on liitteessä 
1.

Soleus Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksessaan sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle pyynnön muuttaa tehtyä hankintapäätöstä seuraavasti:

"Päätöksen kohtaan 4) Tukituotteet hyväksyttyjen tarjousten kohdalla 
tulee tehdä tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen. Mi-
käli tehdyissä tarjouksissa on tietoja ilmoitettu tarjouspyynnön vaati-
musten vastaisesti, tulee kyseinen tarjous hylätä ja tehdä uusi päätös 
tarjouspyynnön vaatimusten mukaisten tarjousten perusteella".

Oikaisuvaatimuksen perusteissa on esitetty: ”Kohdassa 4) Tukituotteet 
jätettyjen tarjousten hintojen ero on hyvin suuri. Halvimman tarjouksen 
hinta on alle neljännes kalleimman tarjouksen hinnasta ja noin puolet 
keskihintaisten tarjousten hinnoista. Jätetyistä tarjouksista pitää tarkas-
taa, että tarjotut hinnat on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteen HANKIN-
NAN KOHTEEN KUVAUS PALVELUKUVAUS OSA lV: TUKITUOT-
TEET vaatimuksen mukaisesti; "Tukisukista hinnat ilmoitetaan pareina, 
kompressiohihoista ja -käsineistä kappaleina"".

Julkisissa hankinnoissa hankintayksiköllä tulee olla harkintavaltaa siitä, 
kenen kanssa sopimus tehdään ja mitä lisäselvityksiä päätöksen tueksi 
tarvitaan. Valintakriteerit ovat määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteis-
sä.

Jokainen palveluntarjoaja on sitoutunut tarjousta jättäessään noudatta-
maan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteltyjä vähimmäisvaati-
muksia. Mikäli valittu palveluntuottaja ei kykene täyttämään tarjous-
pyynnössä ja sen liitteissä määriteltyjen laatukriteerien vähimmäista-
soa, noudatetaan sopimusehdoissa määriteltyjä sanktioita.
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Tämän perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta hylkää Soleus Oy:n 
esittämän hankintaoikaisuvaatimuksen tarjouspyynnönmukaisuuden 
tarkastamisesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 19.9.2018, SOLEUS Oy
2 Saate 19.9.2018, SOLEUS Oy
3 Oikaisuvaatimuksen liite, hankintapäätös 20.8.2018
4 Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 § 60, 138)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kuntoutussuunnittelijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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§ 269
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

HEL 2018-010049 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankinta-
päätöksen 6.9.2018 (127 §) laatupisteytystä kohteissa Psykiatrian, mie-
lenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä tekevien yksilötyö-
nohjaus (hankinnan kohde 1a) ja ryhmätyönohjaus (hankinnan kohde 
1b).

********** myönnetään 30 laatupistettä työkokemuksen ja työnohjausko-
kemuksen perusteella hankinnan kohteessa 1a. Tämän seurauksena 
********** kokonaispisteet kohteessa 1a nousevat 95,63 pisteeseen ja 
hänet lisätään kohteen puitesopimukseen (Kohteeseen 1a valittujen 
palveluntarjoajien alin kokonaispistemäärä oli 82,50).

********** myönnetään 30 laatupistettä työkokemuksen ja työnohjausko-
kemuksen perusteella hankinnan kohteessa 1b. Tämän seurauksena 
********** kokonaispisteet kohteessa 1b nousevat 60,00 pisteeseen ja 
hänet lisätään kohteen puitesopimukseen (Kohteeseen 1b valittujen 
palveluntarjoajien alin kokonaispistemäärä oli 58,00).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksessä 
6.9.2018 (127 §) valitut muut palveluntuottajat säilyvät alkuperäisen 
hankintapäätöksen mukaisesti valittuina puitesopimuksessa. Puitesopi-
muksen etusijajärjestys määrittyy kohteittain kunkin palveluntarjoajan 
kokonaispistemäärän mukaisesti.

Käsittely

Kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä ja hankinta-asiantuntija Ilkka Paukku-
nen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä. Heitä kuultiin samassa yhteydessä myös muista työnoh-
jauspalvelujen hankintaa koskevissa oikaisuvaatimusasioissa (tämän 
pöytäkirjan § 270-276).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen muutok-
senhakuaika on päättynyt 27.9.2018. ********** on tehnyt hankintapää-
töksestä oikaisuvaatimuksen määräajan puitteissa 25.9.2018. Oikaisu-
vaatimus on esitetty liitteessä 1.

Työnohjauspalvelujen kilpailutuksen laatupistekriteerinä oli kohteissa 
1a ja 1b työkokemuksen osalta vähintään viiden vuoden työkokemus 
psykiatrian, mielenterveystyön, päihdetyön, psykoterapiatyön asiakas- 
ja/tai potilastyöstä. ********** on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt työ-
kokemustaan koskevan selvityksen, jonka perusteella voidaan todeta 
tämän täyttävän vaaditun kriteerin. Näin ollen ********** myönnetään 
työkokemusta koskevat 15 laatupistettä kilpailutuksen kohteissa 1a ja 
1b.

Työnohjauspalvelujen kilpailutuksen laatupistekriteerinä oli kohteissa 
1a ja 1b työnohjaajakokemuksen osalta vähintään 100 ohjaustunnin 
kokemus kolmen viime vuoden ajalta psykiatrian, mielenterveystyön, 
päihdetyön, psykoterapiatyön asiakas- ja/tai potilastyöhön liittyen. 
********** on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt työnohjaajakokemus-
taan koskevan selvityksen, jonka perusteella voidaan todeta tämän 
täyttävän vaaditun kriteerin. Näin ollen ********** myönnetään työnoh-
jaajakokemusta koskevat 15 laatupistettä kilpailutuksen kohteissa 1a ja 
1b.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 270
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (Vivate Oy)

HEL 2018-010008 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Vivate Oy:n oikaisuvaati-
muksen koskien sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankinta-
päätöksen 6.9.2018 (127 §) laatupisteytystä kohteessa Työyhteisöjen 
työnohjaus (hankinnan kohde 4).

Vivate Oy:lle myönnetään 15 laatupistettä työkokemuksen perusteella 
hankinnan kohteessa Työyhteisöjen työnohjaus. Tämän seurauksena 
Vivate Oy:n kokonaispisteet kohteessa nousevat 50,59 pisteeseen ja 
Vivate Oy lisätään kohteen puitesopimukseen (valittujen palveluntarjoa-
jien alin kokonaispistemäärä kohteessa oli 46,07).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksessä 
6.9.2018 (127 §) valitut muut palveluntuottajat säilyvät alkuperäisen 
hankintapäätöksen mukaisesti valittuna puitesopimuksessa. Puitesopi-
muksen etusijajärjestys määrittyy kohteittain kunkin palveluntarjoajan 
kokonaispistemäärän mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen muutok-
senhakuaika on päättynyt 27.9.2018. Vivate Oy on tehnyt hankintapää-
töksestä oikaisuvaatimuksen määräajan puitteissa 25.9.2018. Oikaisu-
vaatimus on esitetty liitteessä 1. 

Työnohjauspalvelujen kilpailutuksen laatupistekriteerinä oli kohteessa 
Työyhteisöjen työnohjaus työkokemuksen osalta vähintään viiden vuo-
den työkokemus työyhteisöjen johtamisesta. Vivate Oy on oikaisuvaati-
muksessaan esittänyt työnohjaajansa ********** työkokemusta koske-
van selvityksen, jonka perusteella voidaan todeta tämän täyttävän vaa-
ditun kriteerin. Näin ollen Vivate Oy:lle myönnetään työkokemusta kos-
kevat 15 laatupistettä kilpailutuksen kohteessa Työyhteisöjen työnoh-
jaus.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 271
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (Tmi Särvin)

HEL 2018-000917 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Tmi Särvinin oikaisuvaa-
timuksen koskien sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankin-
tapäätöksen 6.9.2018 (127 §) laatupisteytystä kohteessa Muun sosiaa-
li- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön ryhmätyönohjaus (hankin-
nan kohde 2b).

Tmi Särvinille myönnetään 15 laatupistettä työkokemuksen perusteella 
hankinnan kohteessa Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 
potilastyön ryhmätyönohjaus. Tämän seurauksena Tmi Särvinin koko-
naispisteet kohteessa nousevat 73,02 pisteeseen ja tämä lisätään koh-
teen puitesopimukseen (valittujen palveluntarjoajien alin kokonaispiste-
määrä kohteessa oli 72,25).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksessä 
6.9.2018 (127 §) valitut muut palveluntuottajat säilyvät alkuperäisen 
hankintapäätöksen mukaisesti valittuna puitesopimuksessa. Puitesopi-
muksen etusijajärjestys määrittyy kohteittain kunkin palveluntarjoajan 
kokonaispistemäärän mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Työtodistus, Seta ry
3 Salassa pidettävä (HeTil 13 §)
4 Palvelustodistus, sosiaalivirasto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti
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Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen muutok-
senhakuaika on päättynyt 27.9.2018. Tmi Särvin on tehnyt hankinta-
päätöksestä oikaisuvaatimuksen määräajan puitteissa 20.9.2018. Oi-
kaisuvaatimus on esitetty liitteessä 1 ja siihen liittyvät työtodistukset liit-
teissä 2-4.

Työnohjauspalvelujen kilpailutuksen laatupistekriteerinä oli kohteessa 
2b ”Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön ryhmä-
työnohjaus” työkokemuksen osalta vähintään viiden vuoden työkoke-
mus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/tai potilastyöstä. Tmi Sär-
vin on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt työnohjaajansa ********** työ-
kokemusta koskevan selvityksen, jonka perusteella voidaan todeta tä-
män täyttävän vaaditun kriteerin. Näin ollen Tmi Särvinille myönnetään 
työkokemusta koskevat 15 laatupistettä kilpailutuksen kohteessa 2b 
Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön ryhmätyö-
nohjaus.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Työtodistus, Seta ry
3 Salassa pidettävä (HeTil 13 §)
4 Palvelustodistus, sosiaalivirasto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Palveluntuottaja Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 06.09.2018 
§ 127

HEL 2018-000917 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä työnoh-
jauspalvelujen palveluntuottajiksi kohteittain tarjoukset seuraavasti:

1. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä te-
kevien yksilötyönohjaus
    - 43 työnohjaajaa. Valitut palveluntuottajat ilmenevät liitteestä 1. 

2. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä te-
kevien ryhmätyönohjaus
    - 62 työnohjaajaa. Valitut palveluntuottajat ilmenevät liitteestä 2. 

3. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön yksilötyö-
nohjaus
    - 30 työnohjaajaa. Valitut palveluntuottajat ilmenevät liitteestä 3. 

4. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön ryhmätyö-
nohjaus
    - 51 työnohjaajaa. Valitut palveluntuottajat ilmenevät liitteestä 4. 

5. Esimiesten ja johdon yksilötyönohjaus
    - 29 työnohjaajaa. Valitut palveluntuottajat ilmenevät liitteestä 5. 

6. Esimiesten ja johdon ryhmätyönohjaus
    - 33 työnohjaajaa. Valitut palveluntuottajat ilmenevät liitteestä 6. 

7. Työyhteisöjen työnohjaus
    - 38 työnohjaajaa. Valitut palveluntuottajat ilmenevät liitteestä 7. 

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat 
on valittu edellä ilmoitetusti kohteittain kokonaistaloudellisessa edulli-
suusjärjestyksessä. 
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Suunniteltu sopimuskausi on 1.10.2018–30.9.2020. Hankintaan sisältyy 
mahdollisuus kahden (2) vuoden pituiseen optiokauteen perussopimus-
kauden päättymisen jälkeen.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 2 500 000 euroa (alv 0 %) ko-
ko sopimuskaudelle mahdollinen optiokausi mukaan lukien.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan 
palvelua tilataan tarpeen mukaan.

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

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2018-
000917 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 110 
(24.04.2018). Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa toi-
mialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokau-
den käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella sol-
mittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja 
purkamisista. 

Tarjouskilpailu

Kilpailutuksessa oli seitsemän (7) hankinnan kohdetta:

1. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä te-
kevien yksilötyönohjaus
2. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä te-
kevien ryhmätyönohjaus
3. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön yksilötyö-
nohjaus
4. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön ryhmätyö-
nohjaus
5. Esimiesten ja johdon yksilötyönohjaus
6. Esimiesten ja johdon ryhmätyönohjaus
7. Työyhteisöjen työnohjaus

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoa-
jille että palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomaisten 
rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi 
asetettiin tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut ammatilliseen pätevyy-
teen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimus-
kauden ajan.
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Tarjouskilpailun määräaikaan mennessä 9.7.2018 klo 9:00 saapui yh-
teensä 236 tarjousta. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden. 

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.

Osa esitetyistä tarjouksista ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja tut-
kintoihin ja työnohjaajakoulutukseen liittyviä vähimmäisvaatimuksia, jo-
ten nämä tarjoukset hylättiin joko kokonaan tai osittain alla mainituilla 
perusteilla. Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnössä asetet-
tujen vähimmäisvaatimusten mukaisia ja tulivat huomioiduiksi kohteit-
tain tarjousvertailussa.

Perustelut hylkäämiselle

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti jokaisessa hankinnan kohteessa 
tarjottavalla työnohjaajalla on oltava ylempi korkeakoulututkinto, sosi-
aali-, terveys- tai kasvatusalan alempi korkeakoulututkinto, vastaava 
ammattikorkeakoulututkinto tai sitä vastaava aiempi koulutus.

Seuraavat tarjoukset hylättiin kokonaisuudessaan, koska ne eivät täyt-
täneet edellä mainittua koulutuksellisista vähimmäisvaatimusta (Työ-
nohjaajien nimet):

- Kehitystiimi Oy (R.H.)
- M.Cederberg Oy (M.C.)
- OhjausAvain Oy (H.H.)
- OhjausAvain Oy (J.H.)
- Tmi Outi Saarela
- Tmi Satu Vilkki
- Työyhteisövalmennus K.Jonsson Oy (K.J.)

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti työnohjaajilta vaaditaan myös 
kohteittain soveltuva työnohjaajakoulutus. 

Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä teke-
vien työnohjauksissa työnohjaajalta vaaditaan vähintään kahden vuo-
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den mittainen työnohjaajakoulutus (60 op) tai Valviran (TEO) hyväksy-
mä psykoterapeuttikoulutus tai psykiatrian erikoislääkärin pätevyys. 
Muihin hankinnan kohteisiin kelpuutetaan vain vähintään kahden vuo-
den mittaisen työnohjaajakoulutuksen (60 op) suorittaneet työnohjaajat.

Seuraavat tarjoukset tulivat hyväksytyksi tarjousvertailuun psykiatrian, 
mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä tekevien yksilö- ja 
ryhmätyönohjauksien osalta, mutta hylättiin muissa hankinnan kohteis-
sa johtuen puuttuvasta kahden vuoden (60 op) työnohjaajakoulutukses-
ta:

- PlusTerveys Lääkärit Oy (L.J.)
- PlusTerveys Lääkärit Oy (M-L.E.)
- PlusTerveys Lääkärit Oy (M-M.M.)
- PlusTerveys Lääkärit Oy (M.E.)
- Psykoanalyytikko Jan Johansson
- Psykoterapia- ja työnohjauspalvelu Pertti Muurinen
- Psynergia tmi. Ossi Takala
- Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy (A.A.)
- Ratkori (K.M.)
- Saara K. Aalto tmi
- S. Tikkanen
- Tmi Kaija Kurkela 
- Tmi Maaria Kurki
- Tmi Niina Rita
- Traumaterapiakeskus ry (A-M.L.)
- Traumaterapiakeskus ry (A.S.)
- Traumaterapiakeskus ry (M.R.)
- Traumaterapiakeskus ry (P.W.)
- Truego Oy (T.M.)
- Työdynamo (M.K.)
- Työdynamo (T-M.S.)
- Vera Gergov Tmi

Lisäksi seuraavat tarjoukset hylättiin kokonaisuudessaan, koska tarjoa-
jan työnohjaajakoulutus ei täyttänyt laajuudeltaan asetettuja vähim-
mäisvaatimuksia (60 op) tai työnohjaajakoulutuksen suorittaminen oli 
vielä tarjoushetkellä kesken:

- S. Karppinen
- U. Väisänen

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousvertailut tehtiin kohteittain hyväksyttävistä tarjouksista. Valinta-
perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan pai-
noarvo oli 70 % ja laadun painoarvo 30 %. 
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Laadun osalta tarjoajille myönnettiin laatupisteitä kuhunkin kohteeseen 
liittyvän työkokemuksen ja työnohjauskokemuksen määrästä tarjous-
pyyntöasiakirjoissa esitetyin kriteerein. 

Hinnan ja laadun osatekijöistä saatujen vertailupisteiden yhteissumma 
määritteli kunkin tarjouksen sijoittumisjärjestyksen. Kohteittain valittujen 
palveluntuottajien määrä perustui arvioon työnohjauksen kapasiteetti-
tarpeesta sekä vaadittavasta erityisosaamisesta. Hankinnan kohteiden 
vertailutaulukot on esitetty liitteissä 1-7.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kaksivuotinen (2) sopimus. 
Sopimuskauden on suunniteltu alkavan 1.10.2018. Hankintaan sisältyy 
mahdollisuus kahden (2) vuoden pituiseen optiokauteen perussopimus-
kauden päättymisen jälkeen. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat os-
apuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 

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
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 050 3071403

ulla.tyyska(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 § 110

HEL 2018-000917 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A. hyväksyä sosiaali- ja terveystoimialan työnohjauspalvelujen kilpailu-
tuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan 
tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäi-
siä muutoksia.
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B. oikeuttaa toimialajohtajan:
- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set
- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

24.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, kehittämispäällikkö 
Ulla Tyyskä ja hankintapäällikkö Hannu-Pekka Polttila olivat kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

10.04.2018 Poistettiin

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 050 3071403

ulla.tyyska(a)hel.fi
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§ 272
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

HEL 2018-010011 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** sosiaali- ja ter-
veystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöstä 6.9.2018 (127 §) kos-
kevan oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Hankintapäätös
3 Salassa pidettävä (HankL 7 § 2 mom.)
4 Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia selventävä taulukko
5 Tarjousasiakirja ja CV

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen (HEL 2018–000917). Hankin-
tapäätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt 27.9.2018. ********** on 
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tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen määräajan puitteissa 
25.9.2018. Oikaisuvaatimuksen lisäksi ********** on tehnyt hankintapää-
töksestä vastaavan sisältöisen valituksen Markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimus on esitetty liitteessä 1. Oikaisuvaatimuksen liitteinä on 
alkuperäinen hankintapäätös (liite 2), hankintapäätöksen vertailutaulu-
kot (liite 3), tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia ja pisteytystä sel-
ventävä taulukko (liite 4), ********** tarjousasiakirja ja CV (liite 5).

Oikaisuvaatimuksen keskeiset vaatimukset

Oikaisuvaatimuksessaan ********** vaatii muutosta itseään koskevaan 
virheelliseen pisteytykseen tarjousvertailussa ja että ”koko kilpailutus 
tulee uusia virheellisen pisteytyksen suuren laajuuden aiheuttaman va-
kavan virheen vuoksi” ja ”koska kilpailutuksessa on toimittu hankinta-
lain vastaisesti.”

Tarjoajan työnohjaajakokemusta koskeva laatupisteytys

Oman tarjouksensa laatupisteytystä koskien ********** esittää työnoh-
jauspalvelujen hankintapäätöksen § 127, 6.9.2018 olevan virheellinen, 
koska hänelle on ”merkitty kaikissa neljässä tarjouskategoriassa työ-
nohjaajakokemukseksi nolla (0) vuotta”. Oman tarjousasiakirjansa ja 
CV:n (liite 5) mukaan ********** on työnohjaajakokemusta 36 vuotta ja 
hän kertoo, että on ”koko tämän ajan yhtäjaksoisesti ja säännöllisesti 
toiminut työnohjaajana pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon työnte-
kijöille myös HUS-kuntayhtymässä mutta myös koulutoimen, kirkon ja 
kolmannen sektorin eri henkilöstöryhmille ja työyhteisöille.”

Kilpailutuksen tarjouspyynnön laatupisteytyksen kriteerinä oli ********** 
tarjoamissa kohteissa 1a ja 1b ollut vähintään 100 tunnin työnohjaaja-
kokemus psykiatrian, mielenterveystyön, päihdetyön, psykoterapiatyön 
asiakas- ja/tai potilastyöstä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Tar-
jouksen kohteissa 2a ja 2b vastaava laatupisteytyksen kriteeri on ollut 
vähintään 100 tunnin työnohjaajakokemus sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakas- ja/tai potilastyöstä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Kritee-
rin täyttävät tarjoukset ovat saaneet kussakin tarjouskohteessa 15 laa-
tupistettä ja muut 0 laatupistettä.

Tarjoajia on pyydetty tarjouspyynnössä todentamaan työnohjaajakoke-
muksensa omalla kertomuksellaan. Tätä vaatimusta on lisäksi tarjou-
saikana tarkennettu siten, että työnohjaajakokemusta koskevaan kerto-
mukseen on tullut sisällyttää erittely, josta ilmenee työnohjauksen koh-
de/kohderyhmä, organisaatio, kesto ja työnohjaustuntien määrät. 

********** ei ole alkuperäisessä tarjouksessaan tai oikaisuvaatimukses-
saan halunnut vaitiolovelvollisuuteen vedoten eritellä työnohjaajakoke-
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mustaan siten, että työnohjaajakokemusta voitaisiin arvioida suhteessa 
tarjouspyynnössä esitettyihin laatukriteereihin. Laatupisteitä työnohjaa-
jakokemukseen liittyen ei ole tästä syystä hänelle myönnetty.

Hankintapäätöksen kannalta huomattavaa on se, että vaikka ********** 
tarjoukselle myönnettäisiinkin täydet laatupisteet, ei hän yhteispisteil-
lään nousisi tarjousvertailussa valittujen palveluntuottajien joukkoon 
missään tarjoamassaan hankinnan kohteessa.

Koko kilpailutuksen pisteytystä koskeva epäily

********** esittää oikaisuvaatimuksessaan, että Cloudia Oy, jonka toimit-
tamaa kilpailutusjärjestelmää Helsingin kaupunki kilpailutuksissaan 
hyödyntää, on ”mitä ilmeisemmin toteuttanut täysin virheellisesti han-
kintapäätöksen perusteena olevan pisteytyksen”. Tällä oletuksellaan 
********** perustelee väitettään virheellisen pisteytyksen suuren laajuu-
den aiheuttamasta vakavasta virheestä kilpailutuksessa ja vaatii koko 
kilpailutuksen uusimista.

Väite on perusteeton, sillä Cloudia Oy, ei ole toteuttanut mitään pistey-
tyksistä kilpailutuksen tarjousvertailuun liittyen. Kaikki tarjousten vertai-
lua koskevat pisteytykset on kirjattu manuaalisesti tarjousten tarkasta-
misen yhteydessä. 

Oikaisuvaatimuksen väitteet kilpailutuksen hankintalain vastaisuudesta

********** esittää oikaisuvaatimuksensa yhteenvedossa, että ”yhteensä 
313 palveluntarjoajaa ei ole tässä kilpailutuksessa saanut lainkaan pis-
teitä laatupisteiden kohdasta ”työkokemus työnohjaajana” ja 316 palve-
luntarjoajaa ei ole saanut lainkaan pisteitä laatukohdasta ”työkokemus”. 
Hylättyjen tarjousten joukossa on laaja joukko yleisesti tunnettuja ja 
alalla arvostettuja palveluntuottajia, eli kyseessä täytyy olla systemaat-
tinen virhe”.

Väite on täysin perusteeton jo siksi, että kilpailutukseen on jätetty tar-
jouksia vain 236 kappaletta. Näistä tarjouksista yhteensä 62 palvelun-
tarjoajaa on jäänyt kaikissa tarjoamissaan kohteissa täysin ilman työ-
nohjauskokemusta koskevia laatupisteitä ja 36 palveluntarjoajaa täysin 
ilman työkokemusta koskevia laatupisteitä. Kokonaan vaille laatupistei-
tä jäi tarjousvertailussa yhteensä 21 palveluntarjoajaa.

Vastaavanlaisten virheellisten tietojen ja niiden pohjalle rakennettujen 
oletusten varassa ********** esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 
tulisi kumota kokonaan toimialajohtajan hankintapäätös hankintamenet-
telyn systemaattisen virheellisyyden vuoksi.

Yhteenveto
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Työnohjauspalvelujen kilpailutuksen yleiset periaatteet ja tarjouspyyn-
töasiakirjat on hyväksytty Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätöksellä § 110, 24.04.2018. Työnohjauspalvelujen kilpailutus on to-
teutettu Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
(1397/2016) 32 §:n mukaisesti avoimella menettelyllä. Kokonaistalou-
dellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi hankintayksikkö on määritellyt 
hinta-laatusuhteelta parhaan tarjouksen painottaen 70 % hintaa ja 30 
% laatukriteereitä. Tarjousten vertailu on toteutettu tarjouspyyntöasia-
kirjojen mukaisesti kohdellen kaikkia tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimät-
tömästi. 

********** ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut esille mitään sellaista 
perustetta, jolla Työnohjauksen kilpailutus tai hankintapäätös 127 §, 
6.9.2018 (HEL 2018–000917) olisi rikkonut Hankintalakia (1397/2016). 
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa ********** oikaisuvaati-
muksen perusteettomaksi. Oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Hankintapäätös
3 Salassa pidettävä (HankL 7 § 2 mom.)
4 Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia selventävä taulukko
5 Tarjousasiakirja ja CV

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 273
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

HEL 2018-010078 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** sosiaali- ja ter-
veystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöstä 6.9.2018 (127 §) kos-
kevan oikaisuvaatimuksen, koska tämän tarjous ei täytä tarjouspyyn-
nössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia vaaditun työnohjaajakoulutuk-
sen osalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Osallistumistodistus
3 Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksessä 
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********** tarjous hylättiin kokonaisuudessaan, koska tarjoajan työnoh-
jaajakoulutus ei täyttänyt laajuudeltaan asetettuja vähimmäisvaatimuk-
sia (60 op) tai työnohjaajakoulutuksen suorittaminen oli vielä tarjous-
hetkellä kesken.

Hankintapäätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt 27.9.2018. 
********** on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen määrä-
ajan puitteissa 26.9.2018. Oikaisuvaatimus on esitetty liitteessä 1 ja oi-
kaisuvaatimukseen liittyvä osallistumistodistus liitteessä 2.

********** esittää oikaisuvaatimuksessaan, että tämän työnohjaajakoulu-
tus on keskeneräinen, mutta hän on valmistumassa marraskuussa 
2018. ********** suorittaman työnohjaajakoulutuksen pituus on 70 opin-
topistettä, josta hän on tarjoushetkellä suorittanut jo vaaditut 60 opinto-
pistettä. Liitteenä ********** esittää työnohjaajakoulutuksensa osallistu-
mistodistuksen (liite 2).

Työnohjauksen kilpailutuksen vähimmäisvaatimuksena on työnohjaaja-
koulutuksen osalta ollut vähintään kahden vuoden mittainen työnohjaa-
jakoulutus (60 op). 

Hankintatyöryhmä on kilpailutuksen tarjousaikana lisäksi täsmentänyt 
vähimmäisvaatimustaan vaadittuun työnohjauskoulutukseen liittyen. 
Tarjouspyyntöä koskevien kysymysten yhteydessä hankintatyöryhmä 
on ilmoittanut (25.6.2018), ettei keskeneräinen työnohjaajakoulutus rii-
tä, vaan edellytyksenä on, että työnohjaajakoulutus on suoritettu koko-
naisuudessaan (liite 3). Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vas-
taukset on lähetetty kaikille tarjouspyyntöön tutustuneille tiedoksi 
25.6.2018 ja ne ovat tämän jälkeen olleet kaikkien tarjouspyyntöön tu-
tustuvien nähtävillä. Tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt 
9.7.2018.

Hankintalain (1397/2016) 79 § 1 mom. mukaisesti hankintayksikön on 
tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakir-
joissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen. 
********** tarjous ei täytä kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa asetettuja 
vaatimuksia ja se on näin ollen suljettava tarjouskilpailusta Hankintalain 
83 §:n mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Oikaisuvaatimus
2 Osallistumistodistus
3 Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 274
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (PlusTerveys 
Lääkärit Oy)

HEL 2018-010070 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä PlusTerveys Lääkärit Oy:n 
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöstä 
6.9.2018 (127 §) koskevan oikaisuvaatimuksen, koska sen tarjoukset 
eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia vaaditun työ-
nohjaajakoulutuksen osalta muutoksenhakua koskevissa hankinnan 
kohteissa (2a, 2b, 3a, 3b, 4). 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
3 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
4 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
5 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
6 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
7 Oikaisuvaatimuksen liite 6, koulutussuunnitelma
8 Oikaisuvaatimuksen llite 7, työnohjausseminaari, selostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksessä Plus-
Terveys Lääkärit Oy:n neljä tarjousta hylättiin muiden kuin hankinnan 
kohteiden 1a ja 1b (Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön sekä psy-
koterapiatyötä tekevien yksilö- ja ryhmätyönohjaus) osalta, koska tarjot-
tujen työnohjaajien työnohjaajakoulutus ei täyttänyt hankinnan kohteis-
sa 2-4 asetettua vähimmäisvaatimusta vähintään kahden vuoden mit-
taisesta työnohjaajakoulutuksesta (60 op). 

Hankintapäätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt 27.9.2018. Plus-
Terveys Lääkärit Oy on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuk-
sen määräajan puitteissa 26.9.2018. Oikaisuvaatimus on esitetty liit-
teessä 1, oikaisuvaatimukseen liittyvät todistukset liitteissä 2-6, koulu-
tussuunnitelma liitteessä 7 sekä työnohjausseminaariin liittyvä selostus 
liitteessä 8.

PlusTerveys Lääkärit Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että kaikkien 
sen tarjoamien työnohjaajien ********** ********** ********** ********** suo-
rittama psykoanalyytikkokoulutus antaa myös pätevyyden työnohjauk-
seen ja että kyseinen psykoanalyytikkokoulutus vastaisi työnohjaajao-
pintojen osalta vähimmäisvaatimuksen mukaista kahden vuoden työ-
nohjaajakoulutusta (60 op).

Kaikki PlusTerveys Lääkärit Oy:n työnohjaajat ovat suorittaneet Suo-
men Psykoanalyyttisen Yhdistyksen järjestämän IPA:n (International 
Psychoanalytical Association) standardien mukaisen psykoanalyytikko-
koulutuksen (todistukset liitteissä 2-6). Kyseinen psykoanalyytikkokou-
lutus on laajuudeltaan 120 opintopisteen mittainen. Liitteenä olevan 
vuosien 2018-2023 koulutusohjelman (liite 7) mukaisesti kyseiseen 
psykoanalyytikkokoulutukseen sisältyy suoraan työnohjaukseen liittyviä 
opintoja ainoastaan seminaariopetuksen yhteydessä, jossa yhtenä se-
minaariopetuksen aiheena on tapaus- ja työnohjausseminaari (liite 8). 
Näin ollen kyseisen opintojen osan ei voida katsoa vastaavan 60 opin-
topisteen laajuista erillistä työnohjaajakoulutusta. 

Esitettyjen selvitysten perusteella PlusTerveys lääkärit Oy:n työnohjaa-
jien suorittaman psykoanalyytikkokoulutuksen ei katsota vastaavan tar-
jouspyynnön kohteissa 2-4 vähimmäisvaatimuksena vaadittua vähin-
tään kahden vuoden mittaisesta työnohjaajakoulutusta (60 op), joten 
tarjoukset on kohteiden 2-4 osalta suljettava tarjouskilpailusta Hankin-
talain 83 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
3 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
4 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
5 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
6 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
7 Oikaisuvaatimuksen liite 6, koulutussuunnitelma
8 Oikaisuvaatimuksen llite 7, työnohjausseminaari, selostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 275
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

HEL 2018-010044 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** sosiaali- ja ter-
veystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöstä 6.9.2018 (127 §) kos-
kevan oikaisuvaatimuksen, koska tämän suorittama koulutus ei laajuu-
deltaan vastaa tarjouspyynnössä asetettuja ammatillisia vähimmäis-
vaatimuksia.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
3 Esimiehen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksessä 
********** tarjous hylättiin kokonaisuudessaan, koska se ei täyttänyt tar-
joajalle asetettua koulutuksellista vähimmäisvaatimusta. Tarjouspyyn-
nön vähimmäisvaatimuksena työnohjaajan taustakoulutukselle oli ylem-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 58 (77)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/15
23.10.2018

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

pi korkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan alempi kor-
keakoulututkinto, vastaava ammattikorkeakoulututkinto tai sitä vastaa-
va aiempi koulutus.

Hankintapäätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt 27.9.2018. 
********** on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen määrä-
ajan puitteissa 26.9.2018. Oikaisuvaatimus on esitetty liitteessä 1 ja oi-
kaisuvaatimukseen liittyvä CV, ansioluettelo ja opintotodistus liitteessä 
2 sekä esimiehen lausunto liitteessä 3.

Oikaisuvaatimuksessaan ********** esittää, että tämän 30 vuotta sitten 
suorittama Kirkon nuoriso-ohjaajakoulutus tulisi rinnastaa Diakonissa-
laitoksen nuoriso-ohjaajan ammattikorkeakoulututkintoon ja siten se 
vastaisi tarjouspyynnössä mainittua ammattikorkeakoulututkintoa tai si-
tä vastaavaa aiempaa koulutusta. ********** vetoaa oikaisupyynnössään 
myös mm. 30-vuotiseen työuransa tuomaan kokemukseen ja erityiso-
saamiseen etenkin päihdetyön saralla.

Oikaisuvaatimuksen liitteessä 2 esitetyn tutkintotodistuksen mukaan 
********** vuosina 1985-1988 suorittama kirkon nuoriso-ohjaajan tutkin-
to on ollut tuntimäärältään yhteensä 2636 työtunnin laajuinen. Opinto-
pisteiksi muutettuna tutkinto vastaisi n. 98 opintopistettä (käyttäen yh-
delle opintopisteelle n. 27 työtunnin vastaavuutta), eikä sitä näin ollen 
voida pitää laajuudeltaan 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkin-
toa vastaavana.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 
(HankL) 3§ mukaan kaikkia tarjouskilpailuun osallistuvia on kohdeltava 
tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

Lisäksi hankintalaki edellyttää  (HankL 79 § 1 mom 1 - 2), 79§ 2 mom,)  
että hankintayksikkö tarkistaa asetettujen vähimmäisvaatimuksien täyt-
tymisen tarjoajien kohdalla. Tämän lisäksi hankintayksikkö on velvoitet-
tu sulkemaan pois tarjouskilpailusta sellaiset, ehdokkaat, jotka eivät 
täytä vähimmäisvaatimuksia (HankL 83 §). 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)
3 Esimiehen lausunto
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 276
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

HEL 2018-010017 T 02 08 02 00

Päätös

A. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien tämän psykoterapeuttikoulutuksen huomioimista sosi-
aali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksessä 6.9.2018 
(127 §) hankinnan kohteessa 1a. ********** suorittama psykoterapeutti-
koulutus hyväksytään vähimmäisvaatimuksen täyttävänä koulutuksena 
hankinnan kohteessa 1a Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön se-
kä psykoterapiatyötä tekevien yksilötyönohjaus.

********** on laskettu yhteispisteet vertailua varten tarjouspyyntöasiakir-
jojen mukaisesti ja tälle myönnetään kohteen 1a vertailussa 61,76 hin-
tapistettä ja 30 laatupistettä, yhteensä 91,76 pistettä. Tarjousvertailun 
seurauksena ********** lisätään kohteen 1a Psykiatrian, mielenterveys- 
ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä tekevien yksilötyönohjaus puite-
sopimukseen (valittujen palveluntarjoajien alin kokonaispistemäärä 
kohteessa oli 82,50).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksessä 
6.9.2018 (127 §) valitut muut palveluntuottajat säilyvät alkuperäisen 
hankintapäätöksen mukaisesti valittuna puitesopimuksessa. Puitesopi-
muksen etusijajärjestys määrittyy kohteittain kunkin palveluntarjoajan 
kokonaispistemäärän mukaisesti.

B. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien tämän suorittaman työnohjaajakoulutuksen huomioi-
mista sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätökses-
sä 6.9.2018 (127 §) hankinnan kohteissa 2a ja 2b, koska tämän suorit-
tama työnohjaajakoulutus ei täytä laajuudeltaan tarjouspyynnön vähim-
mäisvaatimuksia.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)
2 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)
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Muutoksenhaku

A. Koskien hankinnan kohdetta 
1a

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B. Koskien hankinnan kohteita 
2a-2b

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksessä 
********** tarjous hylättiin kokonaisuudessaan, koska tarjoajan työnoh-
jaajakoulutus ei täyttänyt laajuudeltaan asetettuja vähimmäisvaatimuk-
sia (60 op).

Hankintapäätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt 27.9.2018. 
********** on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen määrä-
ajan puitteissa 26.9.2018. Oikaisuvaatimus on esitetty liitteessä 1 ja oi-
kaisuvaatimukseen liittyvät todistukset liitteessä 2.

A. Koskien hankinnan kohdetta 1a

Tarjouspyynnön kohteessa 1a (Psykiatrian, mielenterveys- ja päihde-
työn sekä psykoterapiatyötä tekevien yksilötyönohjaus) työnohjaajalta 
vaaditaan vähintään kahden vuoden mittainen työnohjaajakoulutus (60 
op) tai Valviran hyväksymä psykoterapeuttikoulutus tai psykiatrian eri-
koislääkärin pätevyys. ********** on oikaisupyynnössään osoittanut to-
distuksilla suorittaneensa Valviran hyväksymän psykoterapeuttikoulu-
tuksen ja hänen tarjouksensa tulee näin ollen huomioida kohteen tar-
jousvertailussa.

B. Koskien hankinnan kohteita 2a-2b
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********** on esittänyt myös tarjoukset hankinnan kohteissa Muun sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön yksilötyönohjaus (2a) 
ja ryhmätyönohjaus (2b). Kyseisissä kohteissa työnohjaajalta vaaditaan 
vähintään kahden vuoden mittainen työnohjaajakoulutus (60 op). 
********** on esittänyt alkuperäisessä tarjouksessaan sekä oikaisupyyn-
nössä suorittaneensa laajuudeltaan 18 opintoviikon (=27 opintopistettä) 
mittaisen työnohjaajakoulutuksen. Kyseinen työnohjaajakoulutus ei 
vastaa laajuudeltaan tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta 
ja tarjous on tältä osin suljettava tarjouskilpailusta Hankintalain 83 §:n 
mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)
2 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)

Muutoksenhaku

A. Koskien hankinnan kohdetta 
1a

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B. Koskien hankinnan kohteita 
2a-2b

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 277
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 64 (77)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/18
23.10.2018 Salassa pidettävä

JulkL 24 § 1 mom 25 k.

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

§ 278
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 279
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 10.10.2018

80 § Toimintojen lyhytaikaiset sulkemiset perhe- ja sosiaalipalvelut -
palvelukokonaisuudessa

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 11.10.2018

81 § Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimi-
kunnan asettaminen 15.10.2018 lukien

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 16.10.2018

82 § Lastensuojelun yksikön lyhytaikainen sulkeminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 9.10.2018

43 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
marraskuussa 2018

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 14.10.2018

44 § Suun terveydenhuollon johtajahammaslääkärin poikkeava sijais-
järjestely vuonna 2018

45 § Päätös hammaslaboratoriopalvelujen hankinnasta Helsingin kau-
pungin suun terveydenhuollolle

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 12.10.2018

45 § Helsingin sairaalan geriatrian poliklinikan lyhytaikainen sulkemi-
nen jouluna 2018.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
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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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§ 280
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 12.10.2018

140 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla tilisopimus-
ten hyväksymisoikeuksiin

141 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden toimialaan 
kuuluvien vammaispalveluiden asioiden esittelijän määrääminen sosi-
aali- ja terveyslautakunnan jaostoon

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 17.10.2018

142 § Hankintaoikaisupäätös: Johtamisvalmennusten hankinta sosiaali- 
ja terveystoimialan esimiehille

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.10.2018

143 § Johtava ohjaaja viran nimikkeen muuttaminen perheiden erityis-
palveluissa johtavaksi sosiaaliohjaajaksi

144 § Oikeus lounasseteleiden käyttöön henkilöstölle, joilla ei ole oman 
toimipisteen lähellä kaupungin omaa lounasravintolaa tai ovat liikkuvas-
sa työssä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 22.10.2018

145 § Johtavien sosiaaliterapeuttien virkanimikkeen muuttaminen ter-
veys- ja päihdepalveluissa.

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
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
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 261, 262, 263, 264, 265, 279 ja 280 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 266, 267, 268, 272, 273, 275 ja 276 (B. Koskien hankin-
nan kohteita 2a-2b) §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 269, 270, 271, 274 ja 276 (A. Koskien hankinnan koh-
detta 1a ) §:t.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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.
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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.

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
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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

 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
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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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 277 ja 278 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 74 (77)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

23.10.2018

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

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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)
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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

Heidi Ahola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 31.10.2018.


