
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta

20.11.2018

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

Kokousaika 20.11.2018 16:15 - 18:43

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Bergholm, Tapio
Bergman, Leo
Ehrnrooth, Cecilia
Etholen, Saku
Heistaro, Sami
Juva, Kati
Muurinen, Seija
Pajula, Matias
Ahola, Heidi varajäsen
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Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
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Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
296-314 §
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Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
296-314 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
296-314 §
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§ Asia

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

297 Asia/2 Ilmoitusasiat

298 Asia/3 Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suorittei-
den ja kustannusten vertailu vuonna 2017

299 Asia/4 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017

300 Asia/5 Sosiaali- ja terveystoimialan osallisuussuunnitelma vuosille 
2018−2021

301 Asia/6 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarviomäärärahojen 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan ylitysoi-
keus

302 Asia/7 Kolmen lahjoitusrahaston voittovarojen jakaminen vähävaraisille hen-
kilöille sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2018

303 Asia/8 Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelujen järjestäminen palveluse-
telillä sosiaali- ja terveystoimialalla

304 Asia/9 Fysioterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja ter-
veystoimialalla

305 Asia/10 Lymfaterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja ter-
veystoimialalla

306 Asia/11 Vaikeavammaisten päivätoiminnan järjestäminen palvelusetelillä sosi-
aali- ja terveystoimialalla

307 Asia/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Alviina Alametsän muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaa-
mista koskevasta valtuustoaloitteesta

308 Asia/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Said 
Ahmeed Suldanin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee kuntoutumista 
tukevan palvelukeskuksen perustamista asunnottomille päihteitä käyt-
täville nuorille

309 Asia/14 Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen

310 Asia/15 Suomen Pakolaisapu ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperintäpäätök-
sestä
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311 Asia/16 Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta 
(Össur Finland Oy)

312 Asia/17 Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta 
(Savonlinnan FysioKulma Oy)

313 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

314 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 296
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Karita Toijosen ja varatar-
kastajaksi jäsen Leo Bergmanin.

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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§ 297
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että käsiteltäviä il-
moitusasioita ei ole.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 298
Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suorit-
teiden ja kustannusten vertailu vuonna 2017

HEL 2018-010954 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kuuden suurim-
man kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannus-
ten vertailun vuodelta 2017.

Käsittely

Johtava erityissuunnittelija Kaisa Pasanen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä tämän asian käsittelyssä. Häntä kuultiin samassa yhteydessä 
myös suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia vuonna 2017 
koskevassa asiassa (tämän pöytäkirjan § 299).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuusikko-raporttien tiivistelmä ja analyysi 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtava erityissuunnittelija Kaisa Pasanen on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kuusikkokuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen vertailussa ovat mukana 
Suomen kuusi väkiluvultaan suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tam-
pere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko-raporteissa vertaillaan tietoja 
kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmääristä, suoritteista, 
henkilöstöstä ja kustannuksista. Tiedot on koottu pääasiassa kuntien 
omista tietojärjestelmistä ja tilinpäätöksistä. Vuonna 2018 on julkaistu 
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kuusi vuoden 2017 sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa raporttia: 
vammaispalvelujen, aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde- ja mie-
lenterveyspalvelujen sekä vanhuspalvelujen raportti.

Liitteessä 1 esitellään Kuusikko-raporttien pohjalta keskeisimmät ha-
vainnot Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmääristä, suorit-
teista ja kustannuksista vuonna 2017 verrattuna Espoon ja Vantaan tie-
toihin sekä kuusikkokuntien keskiarvoihin. Raportissa kiinnitetään huo-
miota erityisesti muutoksiin ja poikkeamiin edelliseen vuoteen sekä 
muihin pääkaupunkiseudun kuntiin verrattuna.

Kuusikko-raporttien perusteella tehdyt analyysit ja johtopäätökset ote-
taan huomioon valmisteltaessa esitystä toimialan käyttösuunnitelmaksi 
vuodelle 2019.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuusikko-raporttien tiivistelmä ja analyysi 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 299
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017

HEL 2018-010961 T 07 01 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi suurten kaupun-
kien terveydenhuollon kustannusten vertailun vuodelta 2017.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon kustannuksista vuonna 2017
2 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017 Kun-

taliitto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtava erityissuunnittelija Kaisa Pasanen on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Suomen Kuntaliitto on koonnut tiedot suurten kaupunkien terveyden-
huollon asukaskohtaisista kustannuksista vuodesta 1996 alkaen. Vuon-
na 2017 vertailussa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, 
Kuopio, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Tämän asian liitteenä 1 
on ”Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustan-
nuksista vuonna 2017”, johon on koottu tietoja Helsingin kustannuksis-
ta ja verrattu niitä muiden kuntien kustannuksiin sekä edelliseen vuo-
teen. Raportti ”Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 
vuonna 2017” on liitteenä 2. 

Suurten kaupunkien kustannusvertailun tietojen keruussa ja tietojen ko-
koamisessa on pyritty terveydenhuollon kustannusten vertailukelpoi-
suuteen. Terveydenhuollon lisäksi kustannusten vertailu käsittää sosi-
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aalitoimen ympärivuorokautisen hoidon (vanhainkodit ja tehostettu pal-
veluasuminen) ja kotihoidon (ei lapsiperheiden kotihoitoa). Kustannuk-
set on ikävakioitu ja edellisten vuosien kustannukset on deflatoitu.

Helsingin terveydenhuollon kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat 
yhteensä 1,43 miljardia euroa. Reaalikustannusten (palkka- ja hintata-
son kehityksen kustannus poislaskettuna) nousu edellisestä vuodesta 
oli Helsingissä vertailun toiseksi vähäisintä, 0,3 %. Helsingin terveyden-
huollon ikävakioidut kustannukset asukasta kohti olivat vertailukuntien 
neljänneksi pienimmät 2 275 €/asukas (edellisenä vuonna deflatoituna 
2 269 €/asukas).

Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 mukaan Helsinki tavoittelee 
yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Ter-
veydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, Kuopiossa, 
Kouvolassa, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä Helsingin kustan-
nuksia korkeammat. Helsingin terveydenhuollon kustannukset olivat 
vertailun neljänneksi matalimmat kun ne edellisenä vuonna olivat vii-
denneksi matalimmat. Kustannukset olivat Helsinkiä alhaisemmat Es-
poossa, Vantaalla ja Porissa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon kustannuksista vuonna 2017
2 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017 Kun-

taliitto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 300
Sosiaali- ja terveystoimialan osallisuussuunnitelma vuosille 
2018−2021

HEL 2018-011596 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin sosiaali- 
ja terveystoimialan osallisuussuunnitelman vuosille 2018−2021.

Käsittely

Kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallisuussuunnitelma_Sote_7.11.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Taustaa

Helsingin kaupunkistrategian mukaan asukkaiden osallisuuden edistä-
minen on strategian keskiössä. Sen mukaan Helsinki vahvistaa ase-
maansa osallisuuden ja avoimuuden edelläkävijänä. Helsingin osalli-
suus- ja vuorovaikutusmallin perustana on kaupunkilaisten tieto ja 
osaaminen. Helsingin osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin 
hallintosääntöön, mikä tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorgani-
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saatiota. Toimialat toteuttavat ja seuraavat osallisuutta omassa toimin-
nassaan yhteisten periaatteiden mukaisesti.

Osallisuuden periaatteet ovat:

 yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämi-
nen

 omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen
 yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen.

Osallisuuden johtamisrakenteen mukaan apulaispormestari vastaa toi-
mialan osallisuuden toteutumisesta (Hallintosääntö 9 luku § 2). Lauta-
kunnan tehtävänä on vahvistaa osallisuussuunnitelma ja raportoida to-
teutumisesta kaupunkistrategian yhteydessä valtuustokauden puolessa 
välissä. Toimialan johtoryhmän tehtävänä on seurata osallisuussuunni-
telman ja kärkihankkeiden toteutumisesta. Toimialalle nimetään oma 
osallisuusryhmä huolehtimaan valmistelusta ja lisäksi työntekijöille on 
osallisuusverkosto, johon he voivat liittyä. 

Liitteenä olevassa toimialan osallisuussuunnitelmassa määritellään 
osallisuuden rakenteet, osallisuuden nykytila sekä esitellään varsinai-
nen osallisuussuunnitelma, joka tarkentuu myöhemmin palvelukokonai-
suuksien toimeenpanosuunnitelmilla. Vuonna 2019 otetaan käyttöön 
kaupunkiyhteiset osallisuuden strategiamittarit.

Nykytilan kartoitus

Toimialan osallisuuden nykytila kartoitettiin kyselyllä keväällä 2018. Lä-
hiesimiehiltä kysyttiin erilaisista käytännöistä ja tavoista, joilla osalli-
suutta toteutetaan ja seurataan palveluissa. Kyselyssä kartoitettiin 
myös maahanmuuttajien osallisuuden huomioimista sekä asiakaskoke-
muksen mittaamista. Tulosten mukaan asiakkaille tarjotaan monipuoli-
sesti osallistumismahdollisuuksia, mutta osallisuus vaihtelee eri palve-
luissa. 

Toimialalla järjestettiin asiakasraatien ja kokemusasiantuntijoiden kuu-
leminen syksyllä 2018. Tilaisuudessa koottiin asiakkaiden mielipiteitä 
osallisuudesta. Asiakkaille osallisuudessa oli tärkeintä kokemus aidosta 
ja yhdenvertaisesta osallisuudesta, jossa hyvä lopputulos palkitsee. 
Osallisuuden pahimpina esteinä pidettiin tiedon puutetta, ikää, toiminta-
kykyä, kielitaitoa, yksinäisyyttä, aiempia huonoja kokemuksia osallisuu-
desta, rahattomuutta ja digitaitojen puutetta.

Osallisuussuunnitelma

Helsingin kaupungin kaikkia toimialoja ohjaa yhteinen osallisuuden vii-
tekehys. Sosiaali- ja terveystoimialalla tämä tarkoittaa seuraavaa:
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Kaupunkilaisten tiedon ja osaamisen hyödyntäminen

Tavoitteena on, että kaikissa palveluissa on asiakkaille sopiva palaute-
kanava, ja että saatua palautetta hyödynnetään entistä paremmin toi-
minnan kehittämiseen. Kuntalaisille tarjotaan riittävän varhaisessa vai-
heessa osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi palvelujen uudistami-
sessa.

Yhdenvertainen kaupunkilaisten osallisuus

Tavoitteena on, että osallistumisen esteitä tunnistetaan ja niitä poiste-
taan aktiivisesti. Erityisesti panostetaan heikommassa asemassa ole-
vien osallisuuden tukemiseen. Toimialla tunnistetaan rasismi ja siihen 
puututaan. Lisäksi yhdenvertaista osallisuutta tuetaan selkokielisellä ja 
monikanavaisella viestinnällä.

Alueellinen vaikuttaminen

Toimiala tukee aktiivisesti kaupunkiyhteisen osallistuvan budjetoinnin 
toteuttamista. 

Yhdyskuntatyöntekijät ja asukastalot vahvistavat alueellista toimintaa. 
Vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan ja alueelliset erityispiirteet huomioi-
daan järjestöavustusten myöntämisperiaatteissa.

Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta

Toimialalla tuetaan asiakkaita oman terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misessä tarjoamalla välineitä oman elämän hallintaan ja lisäämällä digi-
taalisia palveluja.  

Asioinnin asiakaskeskeisyys

Toimialan asiointikanavia yhtenäistetään ja selkeytetään sekä lisätään 
palvelujen saavutettavuutta. Henkilöstön vuorovaikutusosaamista kehi-
tetään edelleen ja huolehditaan, että palveluissa tuotetaan hyviä asia-
kaskokemuksia. Asiakaskokemusta mitataan ja saatua tietoa hyödyn-
netään palvelujen kehittämisessä. Asiakkaat ovat mukana oman palve-
lunsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Osallisuutta tukevat rakenteet

Toimialan sisäisiä, osallisuutta tukevia rakenteita vahvistetaan. Laki-
sääteisiä vaikuttajatoimielimiä (vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvostot) 
hyödynnetään. Sosiaalista raportointia jatketaan ja kehitetään henkilös-
tön osaamista osallistavien menetelmien käytössä. Toimialojen välistä 
yhteistä osallisuustyötä lisätään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Osallisuus on keskeinen hyvinvointia ja terveyttä tuottava ja tukeva te-
kijä. Osallisuus on yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikutta-
mista sekä kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista. Osallisuuteen 
liittyy oikeus saada tietoa itseä koskevista asioista, mahdollisuus il-
maista mielipiteensä ja sitä kautta vaikuttaa terveyttä ja hyvinvointia 
määrittäviin tekijöihin. Osallisuuden edistäminen lisää asukkaiden luot-
tamusta ja sitä kautta palvelujen vaikuttavuutta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallisuussuunnitelma_Sote_7.11.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 301
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarviomäärärahojen 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan ylity-
soikeus

HEL 2018-010336 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
vuoden 2018 talousarviomäärärahoja saadaan ylittää seuraavasti:

- talousarviokohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 
ylitysoikeus 14 milj. euroa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden 
mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkans-
liassa 30.11.2018 mennessä. Nyt esitettävä ylitysoikeusesitys pohjau-
tuu HUS:n toiminnan ja talouden viralliseen toteutumisennusteeseen 
31.8.2018 tilanteessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan arvioi-
daan ylittyvän noin 14 milj. eurolla. Ylityksessä on huomioitu HUS:n 
valtuuston kesällä päättämä ylijäämän palautus kunnille, mikä Helsin-
gin osalta merkitsee noin 11 milj. euron hyvityslaskua vuodelle 2018. 
Lisäksi HUS:n 31.8.2018 ennusteessa on arvioitu loppuvuoden ylijää-
män palautuksen olevan noin 12 milj. euroa, jolloin ylijäämän palautus 
koko vuodelle on noin 23 milj. euroa. Ilman palautusta ylitys olisi noin 
37 milj. euroa.
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Sekä Helsingille tuotetun HUS:n palvelutuotannon määrä että laskutus 
ovat olleet talousarviossa arvioitua suurempia. Tammi-elokuun 2018 
HUS:n laskutus Helsingille on ollut 0,7 % edellisen vuoden vastaavaa 
ajanjaksoa suurempi ja 1,4 % talousarviota suurempi. Lähetteiden 
määrä Helsingin terveysasemilta (työnjaon muutokset huomioituna) on 
kasvanut samaan aikaan ainoastaan 1,3 %. Palvelutuotannon kysyn-
nän, määrän ja laskutuksen muutokset vastaavat muun muassa väes-
tönkasvun ja ikääntymisen aiheuttamaa palvelutarpeen kasvua.  

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 302
Kolmen lahjoitusrahaston voittovarojen jakaminen vähävaraisille 
henkilöille sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2018

HEL 2018-002656 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2018 Huoltotoi-
men lahjoitusrahaston, Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimi-
sen rahaston ja Lastensuojelutyön lahjoitusrahaston voittovaroja yh-
teensä 23 306,82 euroa rahastojen sääntöjen mukaisesti liitteissä 2−4 
mainituille henkilöille.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1 Talous- ja suunnitteluosaston kirje 27.2.2018
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian varainhallin-
ta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana 
on lahjoitusrahastoja, joiden varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveystoi-
miala saa vuosittain käytettäväkseen voittovaroja kahdeksan rahaston 
säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Tämä esitys koskee kolmea ra-
hastoa. Viiden muun rahaston voittovarojen käytöstä sosiaali- ja ter-
veyslautakunta on päättänyt 8.5.2018 (§ 135) ja 14.8.2018 (§ 187).

Sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöt ovat arvioineet, että liitteissä 
2−4 mainitut voittovarojen saajat täyttävät rahastojen säännöissä mää-
ritellyt edellytykset. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan ja nuorten pal-
velujen ja aikuissosiaalityön johtajan kanssa sovitulla tavalla sosiaali-
työntekijöitä pyydettiin etsimään jakoperusteiden mukaisia henkilöitä 
omista asiakkaistaan. Etukäteen tehdyn jaottelun ja kiintiöiden mukaan 
varmistettiin, että henkilöitä etsitään tasapuolisesti kaupungin kaikilta 
alueilta sosiaalityön eri toimintamuodoista. Työntekijät varmistivat 
asiakkailta etukäteen suostumuksen vastaanottaa avustus pankkitilil-
leen. Tämän menettelyn jälkeen voittovaroja jäi jonkin verran kohdenta-
matta. Näiden varojen vastaanottajat etsittiin elintarvikejakelun asiak-
kaista sosiaalityöntekijän avulla.

Seuraavassa esitetään voittovarojen käyttö rahastoittain:

Huoltotoimen lahjoitusrahaston voittovarojen ylijäämästä jaetaan vuo-
sittain enintään puolet avustuksina vähävaraisille henkilöille. Käytettä-
vissä olevat varat 6 353,19 euroa esitetään jaettaviksi liitteessä 2 mai-
nituille 29 henkilölle.

Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimisen rahaston voittovaro-
jen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet joulun aikaan avus-
tuksina vähävaraisille, iäkkäille ja sivistyneistöön kuuluville henkilöille. 
Käytettävissä olevat varat 16 914,42 euroa esitetään kohdennettaviksi 
liitteessä 3 mainituille 70 henkilölle.

Lastensuojelutyön lahjoitusrahaston voittovarojen ylijäämästä jaetaan 
vuosittain enintään puolet kaupungin vähävaraisten lasten hyväksi niis-
sä tapauksissa, joissa kaupungin varoja ei ole tarkoitukseen käytettä-
vissä. Käytettävissä olevat varat 39,21 euroa esitetään kohdennetta-
vaksi liitteessä 4 mainitulle henkilölle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lahjoitusrahastojen voittovarat on tarkoitettu yksityisten vähävaraisten 
henkilöiden taloudelliseen avustamiseen. Osaltaan ne täydentävät pe-
rusturvaa ja edistävät kansanterveystyötä, joten niillä voidaan katsoa 
olevan vähävaraisten helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdis-
tuvia myönteisiä vaikutuksia.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1 Talous- ja suunnitteluosaston kirje 27.2.2018
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian varainhallin-
ta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.08.2018 § 187

HEL 2018-002656 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2018 Mikko ja 
Lyyli Lehikoisen rahaston, Helena Kristina Åkermanin rahaston, Char-
lotte Askolinin rahaston sekä Kalle Nestor Koskelan rahaston voittova-
roja yhteensä 2 247,03 euroa jäljempänä mainituille palvelutaloille ja 
toimintayksiköille.

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi
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§ 303
Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelujen järjestäminen palvelu-
setelillä sosiaali- ja terveystoimialalla

HEL 2018-011150 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 2.1.2019 al-
kaen yksi rintamaveteraanien avokuntoutuksen järjestämistapa. Sosi-
aali- ja terveyslautakunta päätti samalla palvelusetelin arvot.

Palvelusetelin arvot ovat (euroa, alv 0 %):

Fysioterapia rintamaveteraanille vastaanotolla 45min - 60 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanille vastaanotolla 60min - 72 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanin toimintaympäristössä 45min - 80,50 eu-
roa
Fysioterapia rintamaveteraanin toimintaympäristössä 60min - 97,50 eu-
roa

Jalkojen hoito rintamaveteraanille vastaanotolla 60 min - 55 euroa
Jalkojen hoito rintamaveteraanin toimintaympäristössä 60min - 82 eu-
roa.

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tarjoamansa sääntökirjan mukai-
set palvelut Helsingin kaupungin palvelusetelin arvon suuruisella hin-
nalla. Rintamaveteraanille ei saa muodostua palvelusta omavastuuta

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Rintamaveteraanien avokuntoutuksen hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Kunta saa rintamaveteraanikuntoutuksen järjestämiseen vuosittain val-
tion talousarviossa varatun määrärahan Valtiokonttorilta. Valtiokonttori 
myös ohjeistaa kuntia kuntoutuksen järjestämisessä. 

Rintamaveteraanille voi avokuntoutuksena Valtiokonttorin ohjeistuksen 
mukaan järjestää mm. fysioterapiaa tai jalkojenhoitoa.

Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelut on kilpailutettu, perussopimus-
kausi ja tällä hetkellä voimassa oleva optiokausi mukaan lukien, ajalle 
1.1.2015−31.12.2018. Kilpailutuksen perusteella valittuja palveluntuot-
tajia on tällä hetkellä 37. 

Valtiokonttorin vuodelle 2017 myöntämistä varoista myönnettiin 580 rin-
tamaveteraanille fysioterapiaa avokuntoutuksena hankintakustannus-
ten ollessa n. 1 060 000 euroa. Fysioterapiaa hankittiin ostopalveluna 
kilpailutetuilta palveluntuottajilta ja poikkeustilanteessa yksilöllisin pe-
rustein sopimusten ulkopuolisilta palveluntuottajilta erillisillä maksusi-
toumuksilla.

Jalkojenhoitoa ei ole kilpailutettu ja rintamaveteraani on voinut saada 
jalkojen hoitoa tähän asti vain fysioterapiajakson yhteydessä.

Palvelusetelitoiminnan on tarkoitus rintamaveteraaneille järjestettävän 
fysioterapian osalta korvata pääosin ostopalvelutoiminta, joka on ollut 
tähän asti pääasiallinen järjestämismuoto. Ellei rintamaveteraani halua 
käyttää palveluseteliä, järjestetään palvelu suorahankintana. 

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelijärjestelmä lisää asiakkaan valinnanvapautta. Palvelusete-
lituottajien määrää ei rajoiteta ja uusia palveluntuottajia voi ilmoittautua 
palvelusetelituottajaksi käyttöönoton jälkeenkin, toisin kuin kilpailutuk-
seen perustuvassa hankintatavassa. Tämä takaa palvelujen riittävyy-
den. Palveluseteli tuo kilpailutuksen vaatineisiin fysioterapiahankintoi-
hin nykyistä kevyemmän hallinnollisen menettelyn asiakkaan oikeuksia 
ja palvelun laatua heikentämättä. 

Palvelusetelin arvo

Fysioterapia rintamaveteraanille vastaanotolla 45min - 60 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanille vastaanotolla 60min - 72 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanin toimintaympäristössä 45min - 80 euroa
Fysioterapia rintamaveteraanin toimintaympäristössä 60min - 97 euroa
Jalkojen hoito rintamaveteraanille vastaanotolla 60 min - 55 euroa
Jalkojen hoito rintamaveteraanin toimintaympäristössä 60min - 82 eu-
roa.
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Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tarjoamansa sääntökirjan mukai-
set palvelut Helsingin kaupungin palvelusetelin arvon suuruisella hin-
nalla. Rintamaveteraanille ei saa muodostua palvelusta omavastuuta.

Kustannukset

Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelujen järjestäminen palvelusete-
lillä ei lisää palvelun hankintojen määrää, eikä muuta palvelun välittö-
miä palveluntuottajalle maksettavia kustannuksia. Asiakkaan yksilölli-
nen tarve (palvelun kesto ja käyntimäärä) vaikuttavat palvelun hintaan 
kuten muullakin tavalla järjestetyssä ostopalvelussa. Taloudellinen hyö-
ty voidaan kuitenkin saavuttaa keventyneiden hallinnollisten menettely-
jen seurauksena.

Rintamaveteraanille ei saa muodostua palvelusta omavastuuta.

Palveluseteli Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mu-
kaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämises-
sä se käyttää palveluseteliä. 

Helsingin kaupungin 13.6.2018 (§ 174) hyväksytyn hallintosäännön 18 
luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakun-
ta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvis-
tamisesta. Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mu-
kaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palvelusetelin-
tuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksy-
vät palveluntuottajat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelivaihtoehto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvoin-
tiin parantamalla asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kenen 
tuottamaa palvelua hän haluaa käyttää. Valinnanvapauden lisäämisellä 
on merkitystä psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 284

HEL 2018-011150 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.11.2018 Pöydälle

Johtava kuntoutussuunnittelija Minna Salmi oli kutsuttuna asiantuntija-
na läsnä kokouksessa. Häntä kuultiin samassa yhteydessä myös fysio-
terapiapalvelujen ja lymfaterapiapalvelujen järjestämistä palvelusetelillä 
koskevissa asioissa (tämän pöytäkirjan § 285−286).

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi
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§ 304
Fysioterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja ter-
veystoimialalla

HEL 2018-011151 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 2.1.2019 al-
kaen yksi fysioterapian järjestämistapa. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti samalla palvelusetelin arvot.

Palvelusetelin arvot ovat (euroa, alv 0 %):

Fysioterapia vastaanotolla 45min - 51 euroa
Fysioterapia vastaanotolla 60min - 63 euroa
Fysioterapia kuntoutujan toimintaympäristössä 45min - 71 euroa
Fysioterapia kuntoutujan toimintaympäristössä 60min - 88 euroa

Fysioterapia neurologiselle potilaalle vastaanotolla 60min - 70 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle vastaanotolla 90min - 91 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle kuntoutujan toimintaympäristössä 
60min - 97 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle kuntoutujan toimintaympäristössä 
90min - 126 euroa

Allasterapia (yksilöllinen) 60min – 90 euroa.

Asiakasmaksua ei peritä palvelusetelin yhteydessä. Palveluntuottajan 
on hinnoiteltava palvelunsa niin, että palvelun hinta on vastaanotolla to-
teutuvassa terapiassa (sekä allasterapiassa) vähintään 9 euroa ja 
asiakkaan toimintaympäristössä toteutuvassa terapiassa vähintään 
9,50 euroa palvelusetelin arvoa kalliimpi. Hinta voi olla korkeintaan 30 
euroa palvelusetelin arvoa kalliimpi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Fysioterapian hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Fysioterapian tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskyvyn pa-
rantuminen tai ylläpysyminen siten, että hän selviää mahdollisimman 
omatoimisesti ja itsenäisesti elinympäristössään sairauden tai vamman 
aiheuttamasta haitasta huolimatta. 

Sosiaali- ja terveystoimialan fysioterapeutti arvioi asiakkaan fysiotera-
piatarpeen, tavoitteet, sisällön ja kertamäärät. 

Fysioterapiapalvelut on kilpailutettu, perussopimuskausi ja tällä hetkellä 
voimassa oleva optiokausi mukaan lukien, ajalle 1.1.2015−31.12.2018. 
Kilpailutuksen perusteella valittuja palveluntuottajia on tällä hetkellä 27. 

Fysioterapiaa hankittiin ostopalveluna kilpailutetuilta palveluntuottajilta 
ja poikkeustilanteessa yksilöllisin perustein sopimusten ulkopuolisilta 
palveluntuottajilta erillisillä maksusitoumuksilla.

Ostopalveluna fysioterapiaa hankittiin pääasiallisesti pitkäaikaissairaille 
ja / tai vaikeavammaisille henkilöille, joiden terapiatarve on intensiivistä. 
Vuonna 2017 fysioterapian maksusitoumuksia kirjoitettiin 209 asiak-
kaalle ja hankintakustannukset olivat n. 507 000 euroa. Valtaosa fysio-
terapiasta järjestettiin omana toimintana (91% käynneistä).

Palvelusetelitoiminnan on tarkoitus pääosin korvata ostopalvelutoimin-
ta. Ellei asiakas halua käyttää palveluseteliä, palvelu tuotetaan omana 
toimintana tai suorahankintana.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelijärjestelmä lisää asiakkaan valinnanvapautta. Palvelusete-
lituottajien määrää ei rajoiteta ja uusia palveluntuottajia voi ilmoittautua 
palvelusetelituottajaksi käyttöönoton jälkeenkin, toisin kuin kilpailutuk-
seen perustuvassa hankintatavassa. Tämä takaa palvelujen riittävyy-
den. Palveluseteli tuo kilpailutuksen vaatineisiin fysioterapiahankintoi-
hin nykyistä kevyemmän hallinnollisen menettelyn asiakkaan oikeuksia 
ja palvelun laatua heikentämättä. 

Palvelusetelin arvo
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Fysioterapian palvelusetelin arvoiksi esitetään tämän hetkisten Helsin-
gin sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutettujen hintojen, Helsingissä 
tarjolla olevien palvelujen ja muiden kuntien palvelusta maksettavien 
hintojen vertailuun perustuen seuraavia arvoja:

Fysioterapia vastaanotolla 45min - 51 euroa
Fysioterapia vastaanotolla 60min - 63 euroa
Fysioterapia kuntoutujan toimintaympäristössä 45min - 71 euroa
Fysioterapia kuntoutujan toimintaympäristössä 60min - 88 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle vastaanotolla 60min - 70 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle vastaanotolla 90min - 91 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle kuntoutujan toimintaympäristössä 
60min - 97 euroa
Fysioterapia neurologiselle potilaalle kuntoutujan toimintaympäristössä 
90min - 126 euroa
Allasterapia (yksilöllinen) 60min - 90 euroa.

Kustannukset

Fysioterapiapalvelun järjestäminen palvelusetelillä ei lisää palvelun 
hankintojen määrää, eikä muuta palvelun välittömiä palveluntuottajalle 
maksettavia kustannuksia. Asiakkaan yksilöllinen tarve (palvelun kesto 
ja käyntimäärä) vaikuttavat palvelun hintaan kuten muullakin tavalla jär-
jestetyssä ostopalvelussa. Taloudellinen hyöty voidaan kuitenkin saa-
vuttaa keventyneiden hallinnollisten menettelyjen seurauksena.

Fysioterapian palvelusetelitoiminnassa tulee asiakkaalle maksettavaksi 
omavastuuosuus, joka voi olla korkeintaan 30 euroa. Omavastuuosuu-
della tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman 
palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata 
ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palvelusetelin yhteydessä ei peri-
tä asiakasmaksua. 

Asiakkaalla on myös oikeus olla käyttämättä palveluseteliä, jolloin pal-
velu toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialan omana toimintana tai han-
kitaan ostopalveluna yksittäisillä maksusitoumuksilla. Kummassakin ta-
pauksessa asiakkaalta peritään palvelusta asiakasmaksu, joka on 9 
euroa fysioterapiasta vastaanotolla ja 9,5 euroa fysioterapiasta asiak-
kaan toimintaympäristössä. 

Palveluseteli Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mu-
kaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämises-
sä se käyttää palveluseteliä. 
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Helsingin kaupungin 13.6.2018 (§ 174) hyväksytyn hallintosäännön 18 
luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakun-
ta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvis-
tamisesta. Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mu-
kaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palvelusetelin-
tuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksy-
vät palveluntuottajat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelivaihtoehto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvoin-
tiin parantamalla asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kenen 
tuottamaa palvelua hän haluaa käyttää. Valinnanvapauden lisäämisellä 
on merkitystä psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 285

HEL 2018-011151 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.11.2018 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi
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§ 305
Lymfaterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja 
terveystoimialalla

HEL 2018-011152 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 2.1.2019 al-
kaen yksi lymfaterapian järjestämistapa. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti samalla palvelusetelin arvot.

Palvelusetelin arvot ovat (euroa, alv 0 %):

Lymfaterapia vastaanotolla 60min - 65 euroa
Lymfaterapia vastaanotolla 90min - 85 euroa
Lymfaterapia kotikäynteinä 60min - 91 euroa
Lymfaterapia kotikäynteinä 90min - 118 euroa.

Asiakasmaksua ei peritä palvelusetelin yhteydessä. Palveluntuottajan 
on hinnoiteltava palvelunsa niin, että palvelun hinta on vastaanotolla to-
teutuvassa terapiassa vähintään 9 euroa ja asiakkaan toimintaympäris-
tössä toteutuvassa terapiassa vähintään 9,50 euroa palvelusetelin ar-
voa kalliimpi. Hinta voi olla korkeintaan 30 euroa palvelusetelin arvoa 
kalliimpi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lymfaterapian hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla
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Lymfaterapiaa järjestetään intensiivisinä jaksoina tilanteissa, joissa se 
on kompressiohoidon ohella perusteltua I-vaiheen lymfaturvotuksen 
hoitoa ja siitä on selkeästi mitattavissa tai muulla toteen näytetyllä ta-
valla osoitettavaa hyötyä.

Lymfaterapiatarpeen arvioi sosiaali- ja terveystoimialan edustaja.   

Lymfaterapiapalvelut on kilpailutettu, perussopimuskausi ja tällä hetkel-
lä voimassa oleva optiokausi mukaan lukien, ajalle 
1.12.2014−30.11.2018. Kilpailutuksen perusteella valittuja palveluntuot-
tajia on tällä hetkellä 37. 

Vuonna 2017 lymfaterapian maksusitoumuksia kirjoitettiin 695 asiak-
kaalle ja hankintakustannukset olivat n. 870 000 euroa. Lymfaterapiaa 
hankittiin ostopalveluna kilpailutetuilta palveluntuottajilta ja poikkeusti-
lanteessa yksilöllisin perustein sopimusten ulkopuolisilta palveluntuotta-
jilta erillisillä maksusitoumuksilla.

Lymfaterapiaa on toistaiseksi järjestetty vain ostopalveluna. Jatkossa 
on suunniteltu omana toimintana toteutuvaksi niiden asiakkaiden lymfa-
terapia, jotka eivät halua käyttää palveluseteliä. Muu osuus lymfatera-
piasta järjestettäisiin palvelusetelitoimintana.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelijärjestelmä lisää asiakkaan valinnanvapautta. Palvelusete-
lituottajien määrää ei rajoiteta ja uusia palveluntuottajia voi ilmoittautua 
palvelusetelituottajaksi käyttöönoton jälkeenkin, toisin kuin kilpailutuk-
seen perustuvassa hankintatavassa. Tämä takaa palvelujen riittävyy-
den. Palveluseteli tuo kilpailutuksen vaatineisiin lymfaterapiahankintoi-
hin nykyistä kevyemmän hallinnollisen menettelyn asiakkaan oikeuksia 
ja palvelun laatua heikentämättä. 

Palvelusetelin arvo

Lymfaterapian palvelusetelin arvoiksi esitetään tämän hetkisten Helsin-
gin sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutettujen hintojen, Helsingissä 
tarjolla olevien palvelujen ja muiden kuntien palvelusta maksettavien 
hintojen vertailuun perustuen seuraavia arvoja:

Lymfaterapia vastaanotolla 60min - 65 euroa
Lymfaterapia vastaanotolla 90min - 85 euroa
Lymfaterapia kotikäynteinä 60min - 91 euroa
Lymfaterapia kotikäynteinä 90min - 118 euroa.

Kustannukset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 28 (76)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/10
20.11.2018

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

Lymfaterapiapalvelun järjestäminen palvelusetelillä ei lisää palvelun 
hankintojen määrää, eikä muuta palvelun välittömiä palveluntuottajalle 
maksettavia kustannuksia. Asiakkaan yksilöllinen tarve (palvelun kesto 
ja käyntimäärä) vaikuttavat palvelun hintaan kuten muullakin tavalla jär-
jestetyssä ostopalvelussa. Taloudellinen hyöty voidaan kuitenkin saa-
vuttaa keventyneiden hallinnollisten menettelyjen seurauksena.

Lymfaterapian palvelusetelitoiminnassa tulee asiakkaalle maksettavak-
si omavastuuosuus, joka voi olla korkeintaan 30 euroa. Omavastuuo-
suudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuotta-
man palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei 
kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palvelusetelin yhteydessä ei 
peritä asiakasmaksua. 

Asiakkaalla on myös oikeus olla käyttämättä palveluseteliä, jolloin pal-
velu toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialan omana toimintana tai han-
kitaan ostopalveluna yksittäisillä maksusitoumuksilla. Kummassakin ta-
pauksessa asiakkaalta peritään palvelusta asiakasmaksu, joka on 9 
euroa lymfaterapiasta vastaanotolla ja 9,5 euroa lymfaterapiasta asiak-
kaan toimintaympäristössä. 

Palveluseteli Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mu-
kaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämises-
sä se käyttää palveluseteliä. 

Helsingin kaupungin 13.6.2018 (§ 174) hyväksytyn hallintosäännön 18 
luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakun-
ta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvis-
tamisesta. Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mu-
kaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palvelusetelin-
tuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksy-
vät palveluntuottajat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelivaihtoehto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvoin-
tiin parantamalla asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kenen 
tuottamaa palvelua hän haluaa käyttää. Valinnanvapauden lisäämisellä 
on merkitystä psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970
minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 286

HEL 2018-011152 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.11.2018 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi
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§ 306
Vaikeavammaisten päivätoiminnan järjestäminen palvelusetelillä 
sosiaali- ja terveystoimialalla

HEL 2018-011148 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 2.1.2019 al-
kaen yksi vaikeavammaisten päivätoiminnan järjestämistapa. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta päätti samalla palvelusetelin arvot.

Palvelusetelin arvot ovat (euroa, alv 0 %):

Palveluluokka 1: 69 euroa päivä 
Palveluluokka 2: 99 euroa/päivä.

Vammaisten päivätoiminnan palvelusetelissä ei peritä asiakkaan oma-
vastuuosuutta, vaan palvelusetelin arvo kattaa palveluntuottajan koko 
hinnan.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sakari Männikkö: Lisätään päätösehdotuksen viimeiseksi kappa-
leeksi seuraava teksti:

"Lisäksi sosiaali- ja terveysalautakunta edellyttää, että palvelusetelin 
käyttöä seurataan ja mikäli ilmenee, ettei palvelusetelin käyttö ole mah-
dollista tasapuolisesti sen vuoksi, että palvelusetelin arvo ei
vastaa asiakkaan hoitoisuuden tarpeita, tulee palvelusetelin arvoa tar-
kastella uudelleen. Tilanteessa, jossa tavoitellaan palvelusetelin käytön 
lisäämistä, on tärkeää varmistaa tarvittavan tuen ja hoidon tarve sekä 
setelin arvo, jotta vaikeavammaiset ihmiset eivät joudu vaihtamaan pal-
veluntuottajaa itsestään riippumattomista syistä. Nykyisille asiakkaille 
on taattava työ- ja päivätoiminnan jatko tutussa paikassa, mikäli palve-
luntuottajan vaihtamiseen ei ole vammaisesta itsestään johtuvaa tarvet-
ta ja halua."

Jäsen Sakari Männikön vastaehdotus raukesi kannattamattomana ja 
asia päätettiin esittelijän ehdotuksen mukaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus
2 Vammaisneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaikeavammaisten päivätoiminnan puitesopimuskausi loppui keväällä 
2018, ja kilpailutuksen sijaan haluttiin kartoittaa ja valmistella palvelu-
setelin käyttöönottoa, koska setelimallissa kukin tuottaja saa saman 
korvauksen palvelusta, jolloin kilpailu tapahtuu laadun perusteella ja 
palvelun käyttäjä saa itse valita palvelun tuottajan. Palvelun käyttäjille 
palvelun jatkuvuus turvattiin suorahankintoina.

Tällä hetkellä vaikeavammaisten päivätoimintaa helsinkiläisille tarjoaa 
kymmenen palveluntuottajaa, joista kuusi oli aiemmin kilpailutetun sopi-
muksen piirissä. Neljällä tuottajalla on yksittäisiä helsinkiläisiä yksilölli-
sin syin palvelunsa piirissä. Omaa toimintaa kaupungilla järjestetään 
yhdessä yksikössä. Palvelun käyttäjiä on yhteensä n. 200, joista vain 
13 % kaupungin omassa tuotannossa. 

Palvelusetelin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 alussa siten, että 
palvelusetelistä tulee yksi vaihtoehtoinen palvelun järjestämistapa 
oman toiminnan ja ostopalvelujen rinnalla. Palveluntuottajien hakeutu-
minen palveluun tapahtuu alkuvuodesta 2019, ja tavoitteena on, että 
mahdollisimman moni nykytuottajista ja palvelun käyttäjistä siirtyisivät 
setelin käyttöön, jolloin raskaista ja jäykistä kilpailutuksista voitaisiin 
luopua. 

Palvelusetelin käyttö on aina asiakkaalle vapaaehtoista, joten palvelun 
saanti turvataan tarvittaessa suorahankintana tai oman toiminnan puit-
teissa. 

Palvelusetelin kartoitus- ja valmistelutyössä nykyisiä palvelun käyttäjiä 
on kuultu sekä laadunvalvonta- ja tutustumiskäyntien että erillisten ta-
paamisten kautta. Myös palveluntuottajia on kuultu valmistelun eri vai-
heissa, ja viimeisimmässä vaiheessa tuottajat saivat sääntökirjan luon-
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noksen kommentoitavakseen. Yhtenä osana valmistelua oli vammais-
neuvoston kuuleminen, josta lausunto on liitteenä. Sosiaali- ja terveys-
toimialan saama palaute on ollut pääosin positiivista. Vain yksi nyky-
tuottajista on ilmoittanut, ettei aio hakeutua palvelusetelituottajaksi.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelikäytäntö on tarkoitus ottaa käyttöön pääsääntöisenä osto-
palvelujen järjestämistapana kilpailutusten sijaan. Vaikeavammaisten 
päivätoiminnan järjestäminen palvelusetelillä lisää asiakkaan valinnan-
vapautta. Järjestämistavalla voitaneen edistää palvelun saatavuutta. 
Palvelusetelikäytännössä uudet palveluntuottajat voivat ilmoittautua 
palvelusetelituottajiksi joustavasti toisin kuin kilpailutuksiin perustuvas-
sa ostopalvelutoiminnassa. Siten järjestämistapa mahdollistaa parem-
min palveluntuottajien riittävyyden. Lisäksi palveluseteli tuo kilpailutuk-
sen vaatineisiin hankintoihin verrattuna nykyistä kevyemmän hallinnolli-
sen menettelyn asiakkaan oikeuksia ja palvelun laatua heikentämättä. 

Palvelusetelin arvo

Vaikeavammaisten päivätoiminnan palvelusetelin arvoksi esitetään tä-
män hetkisten Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutettujen 
hintojen, Helsingissä tarjolla olevien palvelujen ja muiden kuntien pal-
velusta maksettavien hintojen vertailujen perusteella seuraavaa:

Palveluluokka 1: 69 euroa/päivä

Asiakas kuuluu palveluluokkaan 1, kun asiakas on suhteellisen omatoi-
minen toimintakyvyn rajoituksista huolimatta. Hän saattaa tarvita tukea, 
ohjausta ja kannustusta päätöksenteossa, asiakokonaisuuksien hallin-
nassa ja päivittäisissä toimissaan. Asiakkaalla voi olla palveluluokan 2 
mukaisia rajoitteita, mutta mikäli hänelle on myönnetty oma avustaja 
käyttöönsä, määräytyy palvelusetelin arvo palveluluokan 1 mukaan. 

Palveluluokka 2: 99 euroa/päivä

Asiakas kuluu palveluluokkaan 2, kun asiakas tarvitsee toimintakyvyn 
rajoituksista johtuen fyysistä apua useissa päivittäisissä toimissa; myös 
henkilökohtaisissa asioissa, kuten syömisessä, peseytymisessä, puke-
misessa ja liikkumisessa. Hän pystyy osittain ohjaamaan toimintaa, 
mutta ei pysty itse aina toteuttamaan sitä. Palvelussa saatetaan tarvita 
nostamisen ja siirtämisen apuvälineitä tai suorittaa hoitotoimenpiteitä. 
Palveluluokassa 2 palvelun sisältöön kuuluu kaikki asiakkaan tarvitse-
ma apu ja tuki, ja vain poikkeustapauksissa asiakkaalle myönnetään 
oma avustaja. Mikäli asiakkaalle on myönnetty oma avustaja käyttöön-
sä, määräytyy palvelusetelin arvo palveluluokan 1 mukaan.
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Asiakkaalla on myös oikeus olla käyttämättä palveluseteliä, jolloin pal-
velu toteutetaan omana toimintana tai hankitaan ostopalveluna yksittäi-
sillä maksusitoumuksilla. 

Palveluseteli Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mu-
kaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämises-
sä se käyttää palveluseteliä.

Helsingin kaupungin 13.6.2018 (§ 174) hyväksytyn hallintosäännön 18 
luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakun-
ta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvis-
tamisesta. Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mu-
kaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palvelusetelin-
tuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksy-
vät palveluntuottajat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelivaihtoehto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvoin-
tiin parantamalla asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kenen 
tuottamaa palvelua hän haluaa käyttää. Valinnanvapauden lisäämisellä 
on merkitystä psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus
2 Vammaisneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 287

HEL 2018-011148 T 05 00 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.11.2018 Pöydälle

Ostopalvelupäällikkö Minna Eronen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi
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§ 307
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Alviina Alametsän muunsukupuolisten henkilöiden hoidon 
turvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2018-009109 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Alvii-
na Alametsän muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamista kos-
kevasta valtuustoaloitteesta:

"Muunsukupuolisuudelle ei ole virallista määritelmää, mutta yleensä 
termillä viitataan tilanteeseen, jossa henkilöllä on pitkäaikainen, vakaa 
ja jäsentynyt kokemus siitä, ettei hän kuulu itselleen syntymässä määri-
teltyyn sukupuoleen, mutta toisaalta ei myöskään vastakkaiseen suku-
puoleen, toisin kuin transsukupuolisuudessa. Suomessa käytetään 
ICD-10 -tautiluokituksen diagnoosia F64.8 Muu määritetty sukupuoli-
identiteetin häiriö, kun pyritään kuvaamaan muuta sukupuoli-identitee-
tin variaatiota kuin transsukupuolisuutta. Tieteellisessä kirjallisuudessa 
on sukupuoli-identiteetin häiriöiden sijaan alettu puhua sukupuoli-identi-
teetin variaatioista. Uusin tautiluokitus ICD-11 on jo julkaistu ja siinä 
transsukupuolisuus on otettu pois mielenterveyden häiriöistä ja sijait-
see nyt seksuaaliterveyden yhteydessä omana kategorianaan suku-
puolidysforia, joka ei erottele identiteettejä.

Transsukupuolisen ihmisen tapaan myös muunsukupuolinen ihminen 
saattaa kärsiä kehonsa ja identiteettikokemuksensa välisestä ristiriidas-
ta ja tämän aiheuttamasta ahdistuksesta, jota usein kutsutaan keho-
dysforiaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1053/2002) mukaan suku-
puolen muuttamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito keskitetään Helsingin 
yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaa-
laan. Kun henkilö hakeutuu hoitoon transseksuaalisuuden takia tai hä-
nen sukupuoli-identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohja-
ta jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista.

Toiminnan keskiössä on sukupuolen vahvistamista ja/tai korjaamista 
toivovien potilaiden kokonaistilanteen arviointi ja heidän mahdollisten 
somaattisten hoitojensa koordinointi yhteistyössä endokrinologien, gy-
nekologien, otologien, foniatrien ja plastiikkakirurgien kanssa. Tutki-
mukseen tullaan lääkärin lähetteellä. 
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Tutkimuksen tavoitteena on ensisijaisesti selvittää sukupuoli-identiteet-
tiä ja hoidon tarvetta. Korjaushoitojen edellytyksenä on, että kyseessä 
on transsukupuolisuuden F64.0 kriteerit täyttävä, pysyvä sukupuoli-
identiteetti. Muun sukupuoli-identiteettiin liittyvän dysforian osalta pal-
veluvalikoimaa selvitetään ajankohtaisesti tutkimusnäytön, muuttuvan 
diagnoosijärjestelmän ja julkisen terveydenhuollon yhtenevien hoitolin-
jojen mukaisesti.

Tutkimusnäyttö muunsukupuolisten hoitojen vaikuttavuudesta puuttuu 
eikä muunsukupuolisille ole vakiintunutta hoitolinjaa, koska heidän koh-
dallaan feminisoivista ja maskulinisoivista sukupuolen korjaushoidoista 
ei ole riittävää näyttöä. Tilanteen ollessa hoitolinjausten suhteen epä-
selvä, tulee terveydenhuollon ammattilaisten voida tehdä myös yksilöl-
listä harkintaa hoitojen myöntämiseksi henkilöille, joille mahdollinen 
hoito näyttäisi aiheuttavan pienempiä riskejä kuin sen tarjoamatta jättä-
minen.

Transsukupuolisten hoitoa Suomessa ohjaa laki transseksuaalin suku-
puolen vahvistamisesta ja siihen liittyvä Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus. Näissä ei määritellä muun sukupuolisten hoitoa. HUS ja Tam-
pereen yliopistollinen sairaala ovat pyytäneet STM:n Palveluvalikoima-
neuvostolta (Palko) hoito-linjausta viime vuosina kasvaneeseen muun-
sukupuolisten palvelukysyntään. Asia on nyt Palkossa selvitettävänä ja 
HUS odottaa Palkon selvitystä valtakunnallisiksi linjauksiksi.

HUS kannattaa myös translain uudistamista, koska siinä ei tällä hetkel-
lä määritellä muunsukupuolisten hoitoa. HUS aikoo jatkossa tehdä vai-
kuttavuusseurantatutkimusta siitä, miten potilaat hoidosta hyötyvät. Li-
säksi HUS tulee lisäämään avointa kommunikaatiota hoitolinjauksista 
järjestöjen, potilaiden ja muiden relevanttien tahojen kanssa.

Sukupuolen variaatioiden hoitoa koskevan suositus valmistellaan jaos-
tossa, jonka Palko nimittää lokakuun 2018 alussa. Työn alkuvaiheessa 
kootaan suomalaisten potilaiden ja transihmisten kokemuksia tilantees-
ta ja terveydenhuollosta keskustelutilaisuuksissa. Suositusvalmistelun 
loppuvaiheessa jokaisella on mahdollisuus kommentoida suositusluon-
nosta Otakantaa-palvelussa. Työ on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 
2019.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Oikein kohdistettu vaikuttava hoito parantaa kohderyhmän terveyttä ja 
hyvinvointia. Sen sijaan väärin kohdistetut toimenpiteet voivat vaikuttaa 
kielteisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös muunsukupuolisille 
henkilöille tarjottavat hoidot ovat tutkimuksissa osoitettu vaikuttaviksi. 
Samalla on oleellista, että potilas voi terveydenhuollossa kertoa avoi-
mesti tilanteestaan ja tulla kohdatuksi ja hoidetuksi yksilönä. Helsinki 
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toivoo HUS:n jatkavan keskustelua hoitolinjauksista muunsukupuolis-
ten henkilöiden itsensä ja heidän oikeuksiaan edistävien järjestöjen ja 
asiantuntijoiden kanssa."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen 2 lop-
puun: "Uusin tautiluokitus ICD-11 on jo julkaistu ja siinä transsukupuoli-
suus on otettu pois mielenterveyden häiriöistä ja sijaitsee nyt seksuaali-
terveyden yhteydessä omana kategorianaan sukupuolidysforia, joka ei 
erottele identiteettejä."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon neljänneksi viimeisen kappaleen 
ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Tilanteen 
ollessa hoitolinjausten suhteen epäselvä, tulee terveydenhuollon am-
mattilaisten voida tehdä myös yksilöllistä harkintaa hoitojen myöntämi-
seksi henkilöille, joille mahdollinen hoito näyttäisi aiheuttavan pienem-
piä riskejä kuin sen tarjoamatta jättäminen."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 3:
Jäsen Kati Juva: Lisätään terveys- ja hyvinvointivaikutuksia koskevan 
kappaleen loppuun: "Samalla on oleellista, että potilas voi terveyden-
huollossa kertoa avoimesti tilanteestaan ja tulla kohdatuksi ja hoidetuk-
si yksilönä. Helsinki toivoo HUS:n jatkavan keskustelua hoitolinjauksis-
ta muunsukupuolisten henkilöiden itsensä ja heidän oikeuksiaan edis-
tävien järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 1
Sakari Männikkö
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Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku 
Etholen, Kati Juva, Laura Nordström, Karita Toijonen, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 1 (tyhjää 3).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Sakari Männikkö

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Matias Pajula, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 2 (tyhjää 2).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 1
Sakari Männikkö

Ei-äänet: 8
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Matias Pajula, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 4
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Karita Toijonen

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 8 - 1 (tyhjää 4).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen muutosehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite.pdf
2 HUS vastine

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveysvirasto antaa seuraavan lausunnon valtuutettu Alvii-
na Alametsän muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamista kos-
kevasta valtuustoaloitteesta:

"Muunsukupuolisuudelle ei ole virallista määritelmää, mutta yleensä 
termillä viitataan tilanteeseen, jossa henkilöllä on pitkäaikainen, vakaa 
ja jäsentynyt kokemus siitä, ettei hän kuulu itselleen syntymässä määri-
teltyyn sukupuoleen, mutta toisaalta ei myöskään vastakkaiseen suku-
puoleen, toisin kuin transsukupuolisuudessa. Suomessa käytetään 
ICD-10 -tautiluokituksen diagnoosia F64.8 Muu määritetty sukupuoli-
identiteetin häiriö, kun pyritään kuvaamaan muuta sukupuoli-identitee-
tin variaatiota kuin transsukupuolisuutta. Tieteellisessä kirjallisuudessa 
on sukupuoli-identiteetin häiriöiden sijaan alettu puhua sukupuoli-identi-
teetin variaatioista.

Transsukupuolisen ihmisen tapaan myös muunsukupuolinen ihminen 
saattaa kärsiä kehonsa ja identiteettikokemuksensa välisestä ristiriidas-
ta ja tämän aiheuttamasta ahdistuksesta, jota usein kutsutaan keho-
dysforiaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1053/2002) mukaan suku-
puolen muuttamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito keskitetään Helsingin 
yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaa-
laan. Kun henkilö hakeutuu hoitoon transseksuaalisuuden takia tai hä-
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nen sukupuoli-identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohja-
ta jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista.

Toiminnan keskiössä on sukupuolen vahvistamista ja/tai korjaamista 
toivovien potilaiden kokonaistilanteen arviointi ja heidän mahdollisten 
somaattisten hoitojensa koordinointi yhteistyössä endokrinologien, gy-
nekologien, otologien, foniatrien ja plastiikkakirurgien kanssa. Tutki-
mukseen tullaan lääkärin lähetteellä. 

Tutkimuksen tavoitteena on ensisijaisesti selvittää sukupuoli-identiteet-
tiä ja hoidon tarvetta. Korjaushoitojen edellytyksenä on, että kyseessä 
on transsukupuolisuuden F64.0 kriteerit täyttävä, pysyvä sukupuoli-
identiteetti. Muun sukupuoli-identiteettiin liittyvän dysforian osalta pal-
veluvalikoimaa selvitetään ajankohtaisesti tutkimusnäytön, muuttuvan 
diagnoosijärjestelmän ja julkisen terveydenhuollon yhtenevien hoitolin-
jojen mukaisesti.

Tutkimusnäyttö muunsukupuolisten hoitojen vaikuttavuudesta puuttuu 
eikä muunsukupuolisille ole vakiintunutta hoitolinjaa, koska heidän koh-
dallaan feminisoivista ja maskulinisoivista sukupuolen korjaushoidoista 
ei ole riittävää näyttöä.

Transsukupuolisten hoitoa Suomessa ohjaa laki transseksuaalin suku-
puolen vahvistamisesta ja siihen liittyvä Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus. Näissä ei määritellä muun sukupuolisten hoitoa. HUS ja Tam-
pereen yliopistollinen sairaala ovat pyytäneet STM:n Palveluvalikoima-
neuvostolta (Palko) hoito-linjausta viime vuosina kasvaneeseen muun-
sukupuolisten palvelukysyntään. Asia on nyt Palkossa selvitettävänä ja 
HUS odottaa Palkon selvitystä valtakunnallisiksi linjauksiksi.

HUS kannattaa myös translain uudistamista, koska siinä ei tällä hetkel-
lä määritellä muunsukupuolisten hoitoa. HUS aikoo jatkossa tehdä vai-
kuttavuusseurantatutkimusta siitä, miten potilaat hoidosta hyötyvät. Li-
säksi HUS tulee lisäämään avointa kommunikaatiota hoitolinjauksista 
järjestöjen, potilaiden ja muiden relevanttien tahojen kanssa.

Sukupuolen variaatioiden hoitoa koskevan suositus valmistellaan jaos-
tossa, jonka Palko nimittää lokakuun 2018 alussa. Työn alkuvaiheessa 
kootaan suomalaisten potilaiden ja transihmisten kokemuksia tilantees-
ta ja terveydenhuollosta keskustelutilaisuuksissa. Suositusvalmistelun 
loppuvaiheessa jokaisella on mahdollisuus kommentoida suositusluon-
nosta Otakantaa-palvelussa. Työ on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 
2019.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Oikein kohdistettu vaikuttava hoito parantaa kohderyhmän terveyttä ja 
hyvinvointia. Sen sijaan väärin kohdistetut toimenpiteet voivat vaikuttaa 
kielteisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös muunsukupuolisille 
henkilöille tarjottavat hoidot ovat tutkimuksissa osoitettu vaikuttaviksi."

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet aloit-
teen muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamista koskevista toi-
menpiteistä. Asiasta on pyydetty myös Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin lausunto, joka on tämän asian liitteenä.

Kaupunginkanslia pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon 
20.11.2018 mennessä

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite.pdf
2 HUS vastine

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 289

HEL 2018-009109 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.11.2018 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sakari Männikön ehdotuksesta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 42 (76)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/12
20.11.2018

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

Ennen pöydällepanoehdotusta asiassa oli esitetty seuraavat vastaeh-
dotukset, jotka raukesivat asian jäätyä pöydälle:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausuntoon terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
loppuun lause: "Samalla on oleellista, että potilas voi terveydenhuollos-
sa kertoa avoimesti tilanteestaan ja tulla kohdatuksi ja hoidetuksi yksi-
lönä. Keskustelua hoitolinjauksista tulee jatkaa muunsukupuolisten 
henkilöiden itsensä ja heidän oikeuksiaan edistävien järjestöjen ja 
asiantuntijoiden kanssa."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen loppuun 
lause "Seuraavassa, jo julkaistussa ICD-11 tautiluokituksessa, transsu-
kupuolisuus on siirretty pois mielenterveyden häiriöistä ja se on koh-
dassa seksuaaliterveys erillisenä kategoriana sukupuolidysforia, joka ei 
erottele identiteettejä.

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 308
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Said Ahmeed Suldanin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee kun-
toutumista tukevan palvelukeskuksen perustamista asunnottomille 
päihteitä käyttäville nuorille

HEL 2018-009589 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Said Ahmeed Suldaanin ym. valtuustoaloittees-
ta kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamisesta asunnotto-
mille päihteitä käyttäville nuorille:

"Helsingin asuntomarkkinaselvityksen mukaan nuorten asunnottomien 
lukumäärä on noussut sadalla henkilöllä vuosina 2016–2017. Yhteensä 
Helsingissä arvioidaan olevan asunnottomia alle 25-vuotiaita nuoria 
noin 800, joista pitkäaikaisasunnottomina on noin 200 nuorta. Suurin 
osa asunnottomista nuorista on väestörekisterikeskuksen vailla asun-
toa (VVA) -merkinnän mukaan väliaikaisesti asunnottomina elämänti-
lanteen muuttumisen vuoksi. Nuorten asunnottomuuden syitä ovat mm. 
vuokrasopimuksen päättyminen, avio- tai avoero, paikkakunnan vaihto 
esim. opiskeluun liittyen, liian suuret asumiskustannukset ja itsenäisty-
minen lapsuudenkodista. Osalla asunnottomuuteen vaikuttavat myös 
talousvaikeudet ja työttömyys. Pitkäaikaisemmin asunnottomina olevilla 
nuorilla asunnon puute yhdistyy muihin elämänhallinnan vaikeuksiin, 
päihteiden käyttöön ja/tai mielenterveyden ongelmiin tai vankeusran-
gaistukseen. Luvut eivät ole täysin luotettavia, sillä asunnottomuuden 
tilastointi ei ole yksiselitteistä ja nuorten asunnottomuus jää myös osin 
tilastoilta piiloon. Syitä tähän ovat nuorilla matala kynnys majoittua tut-
tavien luona ja toisaalta vastaavasti korkea kynnys hakeutua asunnot-
tomien palveluihin. 

Tilapäisesti tuttavien luona asuvien nuorten asumisen haaste on 
useimmiten kohtuuhintaisten asuntojen puute. Tärkein keino parantaa 
nuorten tilannetta on lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen ja nuoril-
le kohdennettujen asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa on useita toimintamalleja ja -käy-
täntöjä nuorten asunnottomuuden ehkäisemisessä ja eritasoisia tuetun 
asumisen vaihtoehtoja. Haasteena on soveltuvien ja riittävän vahvasti 
tuettujen asumis- ja kuntoutuspalvelujen löytyminen vaikeasti oireilevil-
le nuorille ja toisaalta nuorten saaminen palvelujen piiriin. 
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Nuorille, joiden haasteena on sopivan asunnon löytyminen ja joilla ei 
ole päihde- tai mielenterveysongelmia, pystytään asunto löytämään 
kohtuullisen nopeasti ja tarjolla on useita asumisvaihtoehtoja. Aikuisso-
siaalityön nuorten tiimeissä on syksystä 2018 lähtien toteutettu ajanva-
rauksetonta palvelua. Osana ajanvarauksetonta sosiaaliohjausta tarjo-
taan asumisneuvontaa, jonka avulla voidaan vaikuttaa nuorten asun-
nottomuuden ehkäisyyn. Myös kevyemmin tuettuihin sosiaali- ja ter-
veystoimen asumisen tuen palveluihin (tukisoluasunnot, pienasunnot 
lähityön tuella) pääsee jonottamatta. Nuorten palveluissa ja aikuissosi-
aalityössä on olemassa kriisimajoituksen malli, joka on sosiaalihuolto-
lain edellyttämä viimesijainen asumisratkaisu vakavia ongelmia aiheut-
tavissa akuuteissa asunnottomuustilanteissa. Ongelmana on, että nuo-
ret asunnon tarvitsijat eivät välttämättä halua tai osaa hakeutua sosiaa-
lityöntekijän vastaanotolle.

Päihteitä käyttäville nuorille on vahvasti ympärivuorokautisesti tuettuja 
asumispalveluja mm. omana toimintana Kulosaaren tukikodissa ja os-
topalveluna Ruusulankadun asumispalveluyksikössä ja Rukkilan asu-
misyhteisössä. Näihin asumispalveluihin on vain muutamia nuoria jo-
nossa ja palveluun on mahdollista sijoittua nopeallakin aikataululla.

Lastensuojelun jälkihuollolla on 302 tukiasuntoa, joissa 18 vuotta täyt-
täneet lastensuojelun asiakkaat saavat sosiaaliohjausta. Näissä tukia-
sunnoissa saa asua 21-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen jälkihuollon asuk-
kaille tarjotaan Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa (Heka) sosiaali- ja 
terveystoimen lausunnon perusteella. Suurin syy jälkihuollon asiakkai-
den asunnottomuuteen on vakava päihdeongelma, jonka vuoksi he me-
nettävät tukiasunnon. Ensimmäisen asunnon menettämisen jälkeen 
harva on motivoitunut päihdehoitoon.  

Haasteena on vahvasti tuettujen asumispalvelujen löytyminen nuorille, 
joilla on vaikeita mielenterveysongelmia, eritasoisia käytöshäiriöitä ja 
päihdeongelmia. Nuoret ovat usein lastensuojelulaitoksista itsenäisty-
neitä, lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Vaikeasti oireilevat nuoret 
tarvitsevat kohdennettuja asumispalveluja, joissa on moniammatillista 
osaamista mm. psykiatrian, neuropsykiatrian ja päihdehoidon osalta. 
Näille nuorille on pääsääntöisesti ostettu tehostettua asumispalvelua 
Helsingin ulkopuolelta. 

Hietaniemenkadun palvelukeskus tarjoaa tilapäismajoitusta täysi-ikäisil-
le helsinkiläisille asunnottomille. Valtaosa Hietaniemenkadun yöpyjistä 
(80 %) on vanhempia aikuisia, joilla usealla asunnottomuus, päihtei-
denkäyttö ja muut elämänhallinnan vaikeudet ovat pitkäaikaisia. Hieta-
niemen palvelukeskus ei ole tarkoituksenmukainen tilapäismajoitus 
nuorille eikä palvelukeskuksen palvelut ole kohdennettuja nuorille.
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Sosiaali- ja terveystoimessa on tunnistettu tarve laadukkaan ja turvalli-
sen nuorille kohdennetun tilapäismajoituksen järjestämiselle, jossa olisi 
mahdollisuus asumistarpeen, päihdehoidon ja muun kuntoutustarpeen 
arviointiin sekä mahdollisuus odottaa soveltuvaa kuntoutus- ja tuettua 
asumisratkaisua. Osalle nuorista kiinnittyminen palveluihin, ja päihde-
hoitoon ja kuntoutukseen on vaikeaa, eivätkä he ole motivoituneita 
päihdearviointiin ja -hoitoon tai kuntouttaviin asumispalveluihin. 

Olisi tarkoituksenmukaista selvittää keinoja ja kehittää toimintamalleja, 
joilla nuoret saataisiin tulemaan tilapäismajoitukseen ja kiinnittymään 
päihdehoitoon ja muihin kuntouttaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta pitää kannatettavana, että sosiaali- ja terveystoimi selvittää 
vuoden 2019 aikana nykyisten toimintamallien mahdollisuudet ja kehit-
tämistarpeet siitä, miten nuoret saataisiin tulemaan tilapäismajoituk-
seen ja kiinnittymään päihdehoitoon ja muihin kuntouttaviin palveluihin. 
Tähän tarkoitukseen erillisen kuntoutuskeskuksen perustaminen asun-
nottomille päihdeongelmaisille nuorille on yksi varteenotettava vaih-
toehto kohderyhmän sitouttamisen näkökulmasta. Samalla kartoitetaan 
mahdollisuudet hyödyntää ja kehittää nykyrakenteiden ja toimipisteiden 
kokonaisuutta tarjoamaan nuorille kohdennettua tilapäismajoitusta ja 
kuntouttavia palveluja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunnon turvaaminen ja sopivan asumisratkaisun löytyminen niin tila-
päistä majoitusta tarvitseville kuin vahvemman tuen tarpeessa oleville 
nuorille antaa mahdollisuuden kiinnittyä itsenäiseen elämään ja tarvitta-
van tuen piiriin. Keskeistä asuntojen, asumispalvelujen ja päihdehoidon 
lisäksi on saada tarvittaessa riittävä arjen ja itsenäistymisen tuki sekä 
riittävä toimeentulo ja osaaminen talousasioissa."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Saku Etholen: Lausunnon viimeisen kappaleen ennen terveys- 
ja hyvinvointivaikutusten arviointia toiseksi viimeisen virkkeen "ja kiin-
nittymään päihdehoitoon ja muihin kuntouttaviin palveluihin" jälkeen li-
sätään virke: "Tähän tarkoitukseen erillisen kuntoutuskeskuksen perus-
taminen asunnottomille päihdeongelmaisille nuorille on yksi varteeno-
tettava vaihtoehto kohderyhmän sitouttamisen näkökulmasta."

Kannattaja: jäsen Cecilia Ehrnrooth

1 äänestys
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Saku Etholen)

Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Sakari Männikkö, Matias Pajula

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku 
Etholen, Kati Juva, Laura Nordström, Karita Toijonen, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Saku Etholenin vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite, Said Ahmed Suldaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Said Ahmeed Suldaanin ym. valtuustoaloittees-
ta kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamisesta asunnotto-
mille päihteitä käyttäville nuorille:

"Helsingin asuntomarkkinaselvityksen mukaan nuorten asunnottomien 
lukumäärä on noussut sadalla henkilöllä vuosina 2016–2017. Yhteensä 
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Helsingissä arvioidaan olevan asunnottomia alle 25-vuotiaita nuoria 
noin 800, joista pitkäaikaisasunnottomina on noin 200 nuorta. Suurin 
osa asunnottomista nuorista on väestörekisterikeskuksen vailla asun-
toa (VVA) -merkinnän mukaan väliaikaisesti asunnottomina elämänti-
lanteen muuttumisen vuoksi. Nuorten asunnottomuuden syitä ovat mm. 
vuokrasopimuksen päättyminen, avio- tai avoero, paikkakunnan vaihto 
esim. opiskeluun liittyen, liian suuret asumiskustannukset ja itsenäisty-
minen lapsuudenkodista. Osalla asunnottomuuteen vaikuttavat myös 
talousvaikeudet ja työttömyys. Pitkäaikaisemmin asunnottomina olevilla 
nuorilla asunnon puute yhdistyy muihin elämänhallinnan vaikeuksiin, 
päihteiden käyttöön ja/tai mielenterveyden ongelmiin tai vankeusran-
gaistukseen. Luvut eivät ole täysin luotettavia, sillä asunnottomuuden 
tilastointi ei ole yksiselitteistä ja nuorten asunnottomuus jää myös osin 
tilastoilta piiloon. Syitä tähän ovat nuorilla matala kynnys majoittua tut-
tavien luona ja toisaalta vastaavasti korkea kynnys hakeutua asunnot-
tomien palveluihin. 

Tilapäisesti tuttavien luona asuvien nuorten asumisen haaste on 
useimmiten kohtuuhintaisten asuntojen puute. Tärkein keino parantaa 
nuorten tilannetta on lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen ja nuoril-
le kohdennettujen asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa on useita toimintamalleja ja -käy-
täntöjä nuorten asunnottomuuden ehkäisemisessä ja eritasoisia tuetun 
asumisen vaihtoehtoja. Haasteena on soveltuvien ja riittävän vahvasti 
tuettujen asumis- ja kuntoutuspalvelujen löytyminen vaikeasti oireilevil-
le nuorille ja toisaalta nuorten saaminen palvelujen piiriin. 

Nuorille, joiden haasteena on sopivan asunnon löytyminen ja joilla ei 
ole päihde- tai mielenterveysongelmia, pystytään asunto löytämään 
kohtuullisen nopeasti ja tarjolla on useita asumisvaihtoehtoja. Aikuisso-
siaalityön nuorten tiimeissä on syksystä 2018 lähtien toteutettu ajanva-
rauksetonta palvelua. Osana ajanvarauksetonta sosiaaliohjausta tarjo-
taan asumisneuvontaa, jonka avulla voidaan vaikuttaa nuorten asun-
nottomuuden ehkäisyyn. Myös kevyemmin tuettuihin sosiaali- ja ter-
veystoimen asumisen tuen palveluihin (tukisoluasunnot, pienasunnot 
lähityön tuella) pääsee jonottamatta. Nuorten palveluissa ja aikuissosi-
aalityössä on olemassa kriisimajoituksen malli, joka on sosiaalihuolto-
lain edellyttämä viimesijainen asumisratkaisu vakavia ongelmia aiheut-
tavissa akuuteissa asunnottomuustilanteissa. Ongelmana on, että nuo-
ret asunnon tarvitsijat eivät välttämättä halua tai osaa hakeutua sosiaa-
lityöntekijän vastaanotolle.

Päihteitä käyttäville nuorille on vahvasti ympärivuorokautisesti tuettuja 
asumispalveluja mm. omana toimintana Kulosaaren tukikodissa ja os-
topalveluna Ruusulankadun asumispalveluyksikössä ja Rukkilan asu-
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misyhteisössä. Näihin asumispalveluihin on vain muutamia nuoria jo-
nossa ja palveluun on mahdollista sijoittua nopeallakin aikataululla.

Lastensuojelun jälkihuollolla on 302 tukiasuntoa, joissa 18 vuotta täyt-
täneet lastensuojelun asiakkaat saavat sosiaaliohjausta. Näissä tukia-
sunnoissa saa asua 21-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen jälkihuollon asuk-
kaille tarjotaan Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa (Heka) sosiaali- ja 
terveystoimen lausunnon perusteella. Suurin syy jälkihuollon asiakkai-
den asunnottomuuteen on vakava päihdeongelma, jonka vuoksi he me-
nettävät tukiasunnon. Ensimmäisen asunnon menettämisen jälkeen 
harva on motivoitunut päihdehoitoon.  

Haasteena on vahvasti tuettujen asumispalvelujen löytyminen nuorille, 
joilla on vaikeita mielenterveysongelmia, eritasoisia käytöshäiriöitä ja 
päihdeongelmia. Nuoret ovat usein lastensuojelulaitoksista itsenäisty-
neitä, lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Vaikeasti oireilevat nuoret 
tarvitsevat kohdennettuja asumispalveluja, joissa on moniammatillista 
osaamista mm. psykiatrian, neuropsykiatrian ja päihdehoidon osalta. 
Näille nuorille on pääsääntöisesti ostettu tehostettua asumispalvelua 
Helsingin ulkopuolelta. 

Hietaniemenkadun palvelukeskus tarjoaa tilapäismajoitusta täysi-ikäisil-
le helsinkiläisille asunnottomille. Valtaosa Hietaniemenkadun yöpyjistä 
(80 %) on vanhempia aikuisia, joilla usealla asunnottomuus, päihtei-
denkäyttö ja muu elämänhallinnan vaikeudet ovat pitkäaikaisia. Hieta-
niemen palvelukeskus ei ole tarkoituksenmukainen tilapäismajoitus 
nuorille eikä palvelukeskuksen palvelut ole kohdennettuja nuorille.

Sosiaali- ja terveystoimessa on tunnistettu tarve laadukkaan ja turvalli-
sen nuorille kohdennetun tilapäismajoituksen järjestämiselle, jossa olisi 
mahdollisuus asumistarpeen, päihdehoidon ja muun kuntoutustarpeen 
arviointiin sekä mahdollisuus odottaa soveltuvaa kuntoutus- ja tuettua 
asumisratkaisua. Osalle nuorista kiinnittyminen palveluihin, ja päihde-
hoitoon ja kuntoutukseen on vaikeaa, eivätkä he ole motivoituneita 
päihdearviointiin ja -hoitoon tai kuntouttaviin asumispalveluihin. 

Olisi tarkoituksenmukaista selvittää keinoja ja kehittää toimintamalleja, 
joilla nuoret saataisiin tulemaan tilapäismajoitukseen ja kiinnittymään 
päihdehoitoon ja muihin kuntouttaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta pitää kannatettavana, että sosiaali- ja terveystoimi selvittää 
vuoden 2019 aikana nykyisten toimintamallien mahdollisuudet ja kehit-
tämistarpeet siitä, miten nuoret saataisiin tulemaan tilapäismajoituk-
seen ja kiinnittymään päihdehoitoon ja muihin kuntouttaviin palveluihin. 
Samalla kartoitetaan mahdollisuudet hyödyntää ja kehittää nykyraken-
teiden ja toimipisteiden kokonaisuutta tarjoamaan nuorille kohdennet-
tua tilapäismajoitusta ja kuntouttavia palveluja.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunnon turvaaminen ja sopivan asumisratkaisun löytyminen niin tila-
päistä majoitusta tarvitseville kuin vahvemman tuen tarpeessa oleville 
nuorille antaa mahdollisuuden kiinnittyä itsenäiseen elämään ja tarvitta-
van tuen piiriin. Keskeistä asuntojen, asumispalvelujen ja päihdehoidon 
lisäksi on saada tarvittaessa riittävä arjen ja itsenäistymisen tuki sekä 
riittävä toimeentulo ja osaaminen talousasioissa."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa valtuutettu Said Ahmeed Suldaanin ja 19 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamisesta 
asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille 4.12.2018 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite, Said Ahmed Suldaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 309
Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen

HEL 2017-005240 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintoihin liittyvän toi-
mivallan siirtämisen esityksen liitteen mukaisesti 7.1.2019 alkaen ku-
moten edellisen päätöksen § 334 (12.12.2017). 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Julia Hyvärinen, hankintalakimies, puhelin: 310 21831

julia.hyvarinen(a)hel.fi
Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 7.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän 13.6.2018 (§ 174) hallintosäännön 
mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joi-
den mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä hankintoihin liittyvän 
toimivallan siirtämisen esitetyn liitteen mukaisesti 7.1.2019 alkaen ku-
moten edellisen päätöksen § 334 (12.12.2017). 

Hankintavaltuuksissa on huomioitu päivystysintegraation ja välinehuol-
lon siirtymisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS:iin) ai-
heuttamat viranhaltijoiden vakanssien muutokset ja siirtymät, minkä 
vuoksi uusia hankintavaltuuksia noudatetaan 7.1.2019 alkaen.
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Sosiaali- ja terveystoimialan palveluja on myös uudistettu vuoden 2018 
aikana (esim. kaupunginsairaalan ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen 
yhdistyminen Helsingin sairaalaksi ja HelppiSeniori -toiminnan aloitta-
minen) ja uudistetaan vuoden 2019 alusta (psykiatria- ja päihdepalvelu-
jen uudistaminen), mitkä ovat aiheuttaneet tarpeita viranhaltijoiden ni-
mikemuutoksiin. Nämä muutokset on huomioitu 7.1.2019 voimaan tule-
vissa hankintavaltuuksissa. Lisäksi eräitä hankintavaltuuksia on poistet-
tu virkojen muututtua toimiksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Julia Hyvärinen, hankintalakimies, puhelin: 310 21831

julia.hyvarinen(a)hel.fi
Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 7.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 § 334

HEL 2017-005240 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota hankintoihin liittyvän toimi-
vallan siirtämisestä 19.9.2017 tekemänsä päätöksen (§ 255) ja muuttaa 
liitteessä 1 mainittujen viranhaltijoiden hankintavaltuuksia seuraavasti:

1) Toimialatasoiset viranhaltijoiden hankintavaltuudet:

Tietohallintopäällikölle on kirjattu enintään 500 000 euron hankintaval-
tuus muiden palvelujen ja tavaroiden hankintaan, joka on tarkemmin 
määritelty puhelinvaihteen palveluiksi ja tietojärjestelmäpalveluiksi. 
Määrittely muutetaan muotoon "Puhelinvaihteen palvelut, tietohallin-
toon liittyvät tietojärjestelmä-, palvelu-, lisenssi- ja tavarahankinnat".

2) Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden hankintavaltuu-
det:
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Viranhaltijoiden hankintavaltuuksista poistetaan keskitettyjen palvelujen 
päällikölle määrätty enintään 5 000 euron hankintavaltuus muiden pal-
velujen ja tavaroiden hankintoihin. 

3) Toimialan hallinnon hankintavaltuudet:

Toimialan tukipalvelupäällikön hankintavaltuuksia muutetaan tavara-
hankintojen osalta siten, että toimialatasoisiin hankintavaltuuksiin lisä-
tään välinehuollon ja muut yksikön toiminnan edellyttämät tavarahan-
kinnat.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukai-
set sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuudet, jotka 
pysyvät muilta osin ennallaan.

19.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Jukka Harno, hankintalakimies, puhelin: 310 43096

jukka.harno(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.05.2017 § 102

HEL 2017-005240 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti siirtää hankintojen toimi-
valtaa liitteessä esitetyllä tavalla sosiaali- ja terveystoimialalla 1.6.2017 
alkaen 31.5.2018 saakka.

Samalla kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti, että liitteessä 
mainitut viranhaltijat voivat tehdä toimialan hankintoja siirretyn toimival-
lan mukaisesti ennen 1.6.2017.

15.05.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu-Pekka Polttila, hankintapäällikkö, puhelin: 310 71612

hannu-pekka.polttila(a)hel.fi
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500
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jorma.lamminmaki(a)hel.fi
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§ 310
Suomen Pakolaisapu ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperintäpää-
töksestä

HEL 2015-008334 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Suomen Pakolaisapu ry:n 
oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2016 
myönnetyn avustuksen takaisinperintäpäätöksestä 25.9.2018, § 242.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 43547

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen Pakolaisapu oikaisuvaatimus ilman allekirjoitusta
2 Kaupungin avustusohjeet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Pakolaisapu ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Virastopäällikkö myönsi (18.12.2015, § 208) Suomen Pakolaisapu ry:lle 
4 000 euroa avustusta vuodelle 2016 käytettäväksi Helsingissä asuviin 
maahanmuuttajiin kohdennetun vertaisryhmäntoiminnan ohjaajien palk-
koihin. Avustuspäätöksessä mainittiin, että rahoitus tulee käyttää vuo-
den 2016 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti (25.9.2018, § 242) periä Suomen 
Pakolaisapu ry:ltä takaisin vuodelle 2016 myönnettyä avustusta 
2 794,63 euroa, koska tämä osa avustusta oli siirretty seuraavalle vuo-
delle avustuspäätöksen vastaisesti.

Suomen Pakolaisapu ry. teki takaisinperintäpäätöksestä oikaisuvaati-
muksen, joka on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

Oikaisuvaatimuksessa takaisinperintää pidetään kohtuuttomana ja siinä 
pyydetään, että päätös vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisin-
perinnästä kumotaan.

Perusteluina esitetään, että yhdistys on raportoinut avustuksen käytös-
tä pyydetyn aikataulun mukaisesti, organisaatiouudistuksesta ja henki-
lövaihdoksesta johtuen tieto avustuksen ehdoista ei ollut siirtynyt 
eteenpäin, avustus käytettiin myönnettyyn tarkoitukseen seuraavana 
vuonna ja kirjanpidot vuosilta 2016 ja 2017 on suljettu.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2. Ohjeiden kohdan 
10.4 mukaan siinä tapauksessa, että avustuksen käytölle asetettuja eh-
toja ei ole noudatettu, on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jol-
lainen voi olla jo suoritetun avustuksen takaisinperintä. Tästä syystä 
päätös avustuksen osittaisesta takaisinperinnästä oli ohjeen mukainen. 
Takaisinperittävää summaa voidaan pitää kohtuullisena, koska yhdis-
tyksen saamat avustukset kotimaan toimintaan vuonna 2016 tilinpää-
töksen perusteella olivat runsaat 1,4 milj. euroa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät muuta sitä seikkaa, että 
osaa avustuksesta ei käytetty sen kalenterivuoden aikana, jolle se 
myönnettiin. Avustuksensaajan vastuulla on noudattaa avustuksen eh-
toja kaikissa tilanteissa.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole myöskään esitetty näyttöä siitä, että sosi-
aali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjes-
tyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimival-
tansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 43547

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen Pakolaisapu oikaisuvaatimus ilman allekirjoitusta
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2 Kaupungin avustusohjeet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Pakolaisapu ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 242

HEL 2015-008334 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti periä takaisin vuodelle 2016 myön-
nettyjä avustuksia seuraavasti:

- Helsingin liikennealan eläkeläiset ry:ltä 1 200,00 euroa muuhun kuin 
myönnettyyn tarkoitukseen käytetyn avustuksen

- Somaliland Development ry:ltä 2 000 euroa, koska avustuksen käyttö-
selvitystä ei ole toimitettu

- Suomen Pakolaisapu ry:ltä 2 794,63 euroa, koska tämä osa avustusta 
on siirretty seuraavalle vuodelle avustuspäätöksen vastaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi
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§ 311
Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankin-
nasta (Össur Finland Oy)

HEL 2018-009676 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Össur Finland Oy oikai-
suvaatimuksen korjata sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan 
päätöstä 39 §, 20.8.2018 yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden han-
kinnan, tuoteryhmän 5 (ortoosit) osalta.

Oikaisupäätöksen seurauksena sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 
yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden tuoteryhmästä 5 (ortoosit) seu-
raavat tarjoukset:

5) Ortoosit

1. Camp Scandinavia Oy
2. HALTIJA Group Oy
3. Respecta Oy
4. Mediteam Oy
5. Össur Finland Oy.

Muilta osin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätös 39 
§, 20.8.2018 pysyy voimassa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko
2 Hankintaoikaisuvaatimus 14.9.2018, Össur Finland Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti
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Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Kuntoutussunnittelijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Össur Finland Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen 14.9.2018 sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätökseen 39 §, 
20.8.2018 (HEL 2018-004505). Päätöksessä todetaan, että Össur Fin-
land Oy ei ole lisäselvityspyynnöstä huolimatta toimittanut tuoteryhmäs-
sä 5 vaadittavaa suomenkielistä käyttöohjetta.

Össur Finland Oy:n esittämässä hankintaoikaisuvaatimuksessa (liite 1) 
vaaditaan: ”Össur Finland hyväksytään palveluntuottajaksi tuoteryh-
mässä 5, ortoosit.” Perusteluissa Össur Finland Oy katsoo, että käyttö-
ohjeita ei selvityspyynnön mukana toimitettu, koska niitä ei pyydetty, ai-
noastaan selvitystä.  

Hankintayksikössä on tapahtunut menettelyvirhe tarjousten tarkasta-
misvaiheessa koskien suomenkielisiä käyttöohjeita. Hankintayksikkö oli 
pyytänyt lisäselvitystä Össur Finland Oy:ltä siitä, että kaikista tuoteryh-
män 5 ortooseista on suomenkielinen käyttöohje. Lisäselvitys saatiin, 
mutta ei suomenkielisiä käyttöohjeita. Hankintapalvelut ei esittänyt Ös-
sur Finland Oy:lle tarkentavia lisäselvityspyyntöjä ennen hankintapää-
töstä (HEL 2018-004505 T 02 08 02 00) 20.8.2018. Tässä hankinta-
päätöksessä Össur Finland Oy:n hylkäämistä tuoteryhmässä 5 on vir-
heellisesti perusteltu siten, että ”Ossür Finland Oy ei ole lisäselvitys-
pyynnöstä huolimatta toimittanut tuoteryhmässä 5 vaadittavaa suomen-
kielistä käyttöohjetta”.

Menettelyvirhe on todennettu ja lautakunta hyväksyy Össur Finland 
Oy:n oikaisuvaatimuksen tuoteryhmän 5 (ortoosit) osalta. Tuoteryhmän 
5 etusijaisuusjärjestystä muutetaan vastaamaan
korjattua tilannetta. Oheen on liitetty vertailutaulukko (liite 1.) korjauk-
sen jälkeen.
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Kaikille tuoteryhmään 5 tarjouksen jättäneille lähetettiin kuulemispyyntö 
oikaisuvaatimusasiassa. Kirjallisessa kuulemisessa varattiin 14 vuoro-
kautta aikaa vastauksen jättämiselle ja vastaukset tuli lähettää 
7.11.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä ei ole saapunut viestejä, 
joissa halutaan asiaa kommentoida.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko
2 Hankintaoikaisuvaatimus 14.9.2018, Össur Finland Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

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

Kuntoutussunnittelijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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§ 312
Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankin-
nasta (Savonlinnan FysioKulma Oy)

HEL 2018-009561 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Savonlinnan Fysiokulma 
Oy:n oikaisuvaatimuksen korjata sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelu-
jen johtajan päätöstä 39 §, 20.8.2018 yksilöllisten ortopedisten apuväli-
neiden hankinnan, tuoteryhmän 3 (yksilölliset tukipohjalliset) osalta.

Oikaisupäätöksen seurauksena sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 
yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden tuoteryhmästä 3 (yksilölliset tu-
kipohjalliset) seuraavat tarjoukset:

1. HALTIJA Group Oy 
2. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy  
3. Savonlinnan Fysiokulma Oy  
4. Meilahden ortopediatekniikka  
5. Respecta Oy.

Muilta osin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätös 39 
§, 20.8.2018 pysyy voimassa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko
2 Oikaisuvaatimus, päätös 20.8.2018 § 39, hankintaoikaisu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

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

Kuntoutussunnittelijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Savonlinnan FysioKulma Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen 
10.9.2018 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätökseen 
39 §, 20.8.2018 (HEL 2018-004505).

Hankintapäätöksen tuoteryhmässä 3 (yksilölliset tukipohjalliset) Savon-
linnan FysioKulma Oy:n tarjous on virheellisesti sijoitettu tuoteryhmään 
2B (ortopediset jalkineet – yksilöllisesti valmistetut), vaikka tarjouksen 
mukainen sijaintipaikka olisi pitänyt olla tuoteryhmä 3.

Hankintapäätöksen oikaisuvaatimuksessa esitetään: "Pyydämme koh-
teliaammin tarkistamaan tämän asian ja tarvittaessa muuttamaan pää-
töksen kohdaltamme".

Virhe on todennettu ja lautakunta hyväksyy Savonlinnan Fysiokulma 
Oy:n oikaisuvaatimuksen tuoteryhmän 3 (yksilölliset tukipohjalliset ) 
osalta. Tuoteryhmän 3 etusijaisuusjärjestystä muutetaan vastaamaan 
korjattua tilannetta. Ohessa (liite 1) on vertailutaulukko korjauksen jäl-
keen.

Kaikille tuoteryhmään 3 tarjouksen jättäneille lähetettiin kuulemispyyntö 
oikaisuvaatimusasiassa. Kirjallisessa kuulemisessa varattiin 14 vuoro-
kautta aikaa vastauksen jättämiselle ja vastaukset tuli lähettää 
7.11.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä ei ole saapunut viestejä, 
joissa halutaan asiaa kommentoida.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Liitteet
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1 vertailutaulukko
2 Oikaisuvaatimus, päätös 20.8.2018 § 39, hankintaoikaisu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

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

Kuntoutussunnittelijat Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntijat Esitysteksti

Tiedoksi

Palveluntuottajat
Kuntoutussunnittelijat
Hankinta-asiantuntijat
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§ 313
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 7.11.2018

87 § Vammaistyön toimipisteiden lyhytaikaiset sulkemiset

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.11.2018

88 § Karviaismäen toimintakeskuksen tilapäinen sulkeminen muuton 
takia

89 § Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalvelujen lyhytaikaiset sul-
kemiset

90 § Arkipyhäaattojen aukioloaika Kalasataman ja Vuosaaren sosiaali-
palveluissa sekä perhekeskuksissa 31.12.2018 ja vuonna 2019

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 13.11.2018

92 § Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön palvelun lyhytaikaiset 
sulkemiset

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 14.11.2018

93 § Hankinta, autetun asumisen palvelut, Eino Raunio Säätiön Pipola-
koti (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 19.11.2018

94 § Virkasuhteen täyttäminen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, työ-
avain 7-1261-18

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 6.11.2018

49 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
30.11.2018 - 6.1.2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 12.11.2018
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52 § Lännen palvelualueen toimipisteiden tilapäiset toiminnan supista-
miset jouluna 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 13.11.2018

53 § Kotihoidon lääkärit -yksikkö, ylilääkärin avoimen viran täyttäminen, 
työavain 7-1498-18

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 14.11.2018

54 § Etelän palvelualueen toimipisteiden tilapäiset toiminnan supistami-
set jouluna 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 19.11.2018

55 § Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2019 sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 314
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 7.11.2018

152 § Sosiaali- ja terveystoimialan tuloksetta perittyjen palkkasaatavien 
poistaminen vuoden 2018 taseesta ja kirjaaminen vuoden 2018 menok-
si

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.11.2018

153 § Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektiryhmän aset-
taminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.11.2018

155 § Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen 
toiminnan palvelujen hankinta

156 § Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumispalvelu-
jen hankinta

157 § Sosiaali- ja terveystoimialan tutkimus- ja kehittämisverkoston 
(TUKE) lakkauttaminen

158 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Asumiskoti Pyry, terveys- ja 
sosiaalipalvelut Oy (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.11.2018

160 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Asumiskoti Tuuli (Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

161 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Tuisku Oy, Asumiskoti Tuuli 
(Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 296, 297, 298, 299, 301, 307, 308, 313 ja 314 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 300, 302, 303, 304, 305, 306 ja 309 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 310 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi
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Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 311 ja 312 §:t.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 72 (76)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

20.11.2018

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

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.

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

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Karita Toijonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.11.2018.


