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Läsnä

Jäsenet

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

läsnä 1 - 3 §, klo 16:15 - 18:18
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

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

lujen johtaja
Sulavuori, Maarit perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Korhonen, Soili erityissuunnittelija
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Sipiläinen, Pirjo arkkitehti

läsnä: 3 §, klo 16:46 - 17:26
Tamminen, Mikko psykiatria- ja päihdepalvelujen johta-

ja
läsnä: 2 §, klo 16:18 - 16:45

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
1-8 §
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Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
1-8 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
1-8 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 Ilmoitusasiat

3 Asia/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Keskustan terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen hankesuunnitelmasta

4 Asia/4 Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonissa-
laitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta

5 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle nope-
aa nuorten mielenterveysongelmissa auttavaa chat-linjaa koskevasta 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta

6 Asia/6 Lyhty ry:n oikaisuvaatimuksen käsittely koskien kehitysvammaisten ja 
autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen toiminnan palvelujen hankin-
tapäätöstä

7 Asia/7 Oikaisuvaatimus potilassänkyhuoltoja koskevasta päätöksestä

8 Asia/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1
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 Tapio Bergholmin ja varatar-
kastajaksi jäsen Matias Pajulan.

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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§ 2
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen oli kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa päihdepalvelujen kehittämissuunni-
telmaa koskevassa asiassa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut 
tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan kokouksessa):

Päihdepalvelujen kehittämissuunnitelma. Psykiatria- ja päihdepalvelu-
jen johtaja Mikko Tamminen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

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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§ 3
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Keskustan terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Keskus-
tan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman, jonka huo-
neistoala on noin 9 650 htm² uudisrakennuksen osalta ja noin 1320 
htm² Sähkötalon osalta. Arvio hankkeen kokonaisvuokrasta on 4,7 milj. 
euroa vuodessa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että keskustan terveys- ja 
hyvinvointikeskukseen siirtyvien palvelujen muutokset, kuten nykyisistä 
tiloista luopumiset, tuodaan hankkeen edetessä poliittisesti valittujen 
luottamushenkilöiden päätettäväksi.

Lautakunta edellyttää, että laadukkaiden palvelujen varmistamiseksi 
asukkaille Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitel-
man sisältöä arvioidaan vielä jatkovalmistelussa perustuen
- sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämään selvitykseen terveysa-
sematoiminnasta ja sen kehittämisestä (kokemukset palvelukonseptista 
esim. Kalasatamasta, palvelujen saatavuuden haasteet, palveluverkon 
ajantasaisuus),
- mahdollisuuteen sijoittaa kaikki toiminnot samaan rakennukseen,
- tietoon maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketin hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä nykyisessä eduskunnassa,
- vanhus- ja vammaisneuvostojen lausuntoon hankkeesta.

Lisäksi lautakunta antoi hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

”Hankesuunnitelma koskee Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksel-
le Kamppiin, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen 
paikalle rakennettavaa uudisrakennusta. Keskustan alueella tarvitaan 
monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutetta-
vat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankkeen toiminnalli-
sena tavoitteena on keskittää uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen 
nyt hajallaan sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluiden saa-
vutettavuus turvataan jalkautuvia sosiaali- ja terveyspalveluita kehittä-
mällä, sähköisen asioinnin kehittämisellä sekä toimivien liikenneyhteyk-
sien turvaamisella.

Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: 
terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten so-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 4 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
15.01.2019

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

siaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan 
myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat labo-
ratorio ja kuvantamispalvelut.

Koska kaikkia sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemia palveluja ei ole 
mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen, sisältää hankesuunnitelma 
myös kaksi vaihtoehtoista ratkaisua näiden toimintojen sijoittumisesta 
viereiseen Sähkötaloon. Uudisrakennuksen ja Sähkötalon tilaratkaisuja 
ja toimintoja suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla ote-
taan huomioon Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta saadut 
kokemukset.

Uudisrakennus sijoittuu ydinkeskustaan, kaupunkikuvallisesti ja raken-
nusteknisesti poikkeuksellisen vaativaan paikkaan, nykyisen metroase-
marakennuksen ja maanalaisten tilojen päälle sekä huoltopihan tilojen 
osalta Runeberginkadun katualueen alle.  Hankkeen rakentamisen ris-
kinä on metron, sen järjestelmien ja poistumisteiden sekä ympäröivän 
katualueen esteetön, turvallinen ja häiriötön käyttö, joiden toiminta tu-
lee varmistaa koko hankkeen toteutuksen ajan. Perustusten toteuttami-
nen metron tilojen läpi, monista kohdin louhittuun kallioon edellyttää eri-
tyisen tarkkaa suunnittelua ja toteutusta. 

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen sijoittuva huoneis-
toala on noin 9 653 htm² ja Sähkötaloon sijoittuvien toimintojen huo-
neistoala on noin 1320–1330 htm² vaihtoehdosta riippuen. Vaihtoehdon 
1 vuokra-arvio on 4,72 milj. euroa vuodessa ja vaihtoehdon 2 vuokra-
arvio 4,63 milj. euroa vuodessa. Vuokrakustannuksiin on laskettu vain 
terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat. Lisäksi rakennukseen on suunnit-
teilla metron tiloja Liikennelaitos liikelaitoksen omistukseen. Liiketilojen 
omistus tulee mahdollisesti ulkopuoliselle taholle. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta korostaa, että Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
Sähkötaloon suunnitellut tilat valmistuvat ja ovat käytettävissä yhtä ai-
kaa uudisrakennuksen valmistuessa.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa noin 3,6 milj. euroa irtaimistohankin-
toihin, joita ovat sairaalalaitteet, varusteet, irtokalusteet ja tietoliiken-
teen päätelaitteet.

Hanke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2020–2025 osake- ja vuok-
rahankkeena. Jatkovalmistelussa arvioidaan myös kustannusvaikutuk-
sia uudisrakennuksen pysymisestä kaupungin omistuksessa.

Uudisrakennuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. 
Hankesuunnitelman viitesuunnitelma on laadittu yhteistyössä asema-
kaavoituksen asiantuntijoiden kanssa. Kaavamuutosprosessi, kaava-
päätös ja sen aikataulu ovat keskeinen riski hankkeen toteutumiselle. 
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Hankesuunnitteluvaiheessa on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvon-
tapalveluiden, pelastuslaitoksen, kaupunginmuseon ja Alvar Aalto -sää-
tiön edustajia.

Lautakunta pitää tärkeänä, että huonejärjestelyjä suunniteltaessa ote-
taan huomioon vastaanottohuoneiden soveltuvuus erilaisten asiakas-
ryhmien kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen syntymiseen esimerkiksi ik-
kunanäkymiä avaamalla.

Lautakunta edellyttää, että hankkeen jatkovalmistelussa kiinnitetään 
erityistä huomiota esimerkiksi nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvoston, 
kaupungin asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistamiseen ja kuu-
lemiseen."

Käsittely

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

Esittelijä Juha Jolkkonen teki esitykseen seuraavat muutokset:

Lausunnon kolmanneksi viimeinen kappale muutetaan muotoon: "Han-
ke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2021–2025 osake- ja vuokra-
hankkeena."

Esittelijän perustelujen kolmanneksi viimeinen kappale muutetaan 
muotoon: "Ensimmäistä ja toisesta kohdasta päätetään sote-uudistuk-
sen täsmentyessä kaupunkistrategian mukaisesti. Kolmannesta ja nel-
jännestä kohdasta on tehty selvitykset, jotka ovat hankesuunnitelman 
liitteenä."

Asiassa tehtiin seuraava pöydällepanoehdotus:

Pöydällepanoehdotus 1: 
Jäsen Matias Pajula: Pyydän asian pöydälle.

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Ehdotuksen kannattamisen jälkeen keskustelu rajattiin koskemaan pöy-
dällepanoa ja sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti asiasta. Pöydälle-
panoehdotuksen hävittyä äänestyksen sosiaali- ja terveyslautakunta 
jatkoi keskustelua. Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tapio Bergholm: Lausunnon viidennen kappaleen loppuun lisä-
tään: "Sosiaali- ja terveyslautakunta korostaa, että Keskustan terveys- 
ja hyvinvointikeskuksen Sähkötaloon suunnitellut tilat valmistuvat ja 
ovat käytettävissä yhtä aikaa uudisrakennuksen valmistuessa."
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Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Tapio Bergholmin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Päätösehdotukseen ennen viimeistä virkettä li-
sätään seuraavaa: 
"Lautakunta edellyttää, että laadukkaiden palvelujen varmistamiseksi 
asukkaille Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitel-
man sisältöä arvioidaan vielä jatkovalmistelussa perustuen
- sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämään selvitykseen terveysa-
sematoiminnasta ja sen kehittämisestä (kokemukset palvelukonseptista 
esim. Kalasatamasta, palvelujen saatavuuden haasteet, palveluverkon 
ajantasaisuus),
- mahdollisuuteen sijoittaa kaikki toiminnot samaan rakennukseen,
- tietoon maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketin hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä nykyisessä eduskunnassa,
- vanhus- ja vammaisneuvostojen lausuntoon hankkeesta."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 3:
Jäsen Sandra Hagman: Lausunnon ensimmäisen kappaleen loppuun 
lisätään: "Palveluiden saavutettavuus turvataan jalkautuvia sosiaali- ja 
terveyspalveluita kehittämällä, sähköisen asioinnin kehittämisellä sekä 
toimivien liikenneyhteyksien turvaamisella."

Kannattaja: jäsen Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 4:
Sandra Hagman: Lausunnon kolmannen kappaleen loppuun lisätään 
lause: "Uudisrakennuksen ja Sähkötalon tilaratkaisuja ja toimintoja 
suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla otetaan huomioon 
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta saadut kokemukset."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Sandra Hagman: Lausunnon seitsemännen kappaleen loppuun 
lisätään seuraava lause: "Jatkovalmistelussa arvioidaan myös kustan-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 7 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
15.01.2019

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

nusvaikutuksia uudisrakennuksen pysymisestä kaupungin omistukses-
sa."

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 6:
Jäsen Sandra Hagman: Lausunnon ensimmäisen kappaleen loppuun 
lisätään: 
"Samalla säilytetään tavanomaiset ja usein tarvittavat terveyspalvelut 
niissä kaupunginosissa, joista ei ole tarjolla nopeita vaihdottomia kulku-
yhteyksiä Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen."

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 7:
Jäsen Hannu Tuominen: Lausunnon viimeisen kappaleen jälkeen lisä-
tään: ”Lautakunta pitää tärkeänä, että huonejärjestelyjä suunniteltaessa 
otetaan huomioon vastaanottohuoneiden soveltuvuus erilaisten asia-
kasryhmien kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen syntymiseen esimerkik-
si ikkunanäkymiä avaamalla.”

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 8:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään uusi kappale lausunnon viimeisen kap-
paleen jälkeen seuraavasti: "Lautakunta edellyttää, että hankkeen jat-
kovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi nuoriso-, 
vanhus- ja vammaisneuvoston, kaupungin asukkaiden ja muiden sidos-
ryhmien osallistamiseen ja kuulemiseen."

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Ahto Apajalahden vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 9:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösesityksen loppuun: 
"Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että keskustan terveys- 
ja hyvinvointikeskukseen siirtyvien palvelujen muutokset kuten nykyi-
sistä tiloista luopumiset tuodaan hankkeen edetessä poliittisesti valittu-
jen luottamushenkilöiden päätettäväksi."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen.

Asiassa äänestettiin seuraavista vastaehdotuksista:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pöydällepanoehdotus (jäsen Matias Pajula)

Jaa-äänet: 9
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna 
Vesikansa

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

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi jäsen Matias Pajulan pöydällepa-
noehdotuksen äänin 9 - 4 ja sosiaali- ja terveyslautakunta jatkoi asian 
käsittelyä.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 3
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sami Heistaro, Seija 
Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Hannu Tuominen, Tuomas 
Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Sandra Hagman)
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Jaa-äänet: 5
Ahto Apajalahti, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari 
Rantanen

Ei-äänet: 8
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kari-
ta Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 8 - 5.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 9
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Ma-
tias Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi muutetun esityksen ja hyväksytty-
jen vastaehdotusten mukaisesti muutetun lausunnon asiasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan THK_HS 04122018 (muokattu 10.1.2019)
2 Liite 1 Suunnittelutyöryhmä
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3 Liite 2 Keskustan THK_ tarveselvitys (muokattu 10.1.2019)
4 Liite 3 THK_Tilaohjelma
5 Liite 4 Rakennusosat ja järjestelmät
6 Liite 5 Viitesuunnitelmat
7 Liite 6a Hankeaikataulu, yleinen
8 Liite 6b Hankeaikataulu, yksilöity
9 Liite 7 Valinnanvapaus_loppuraportti
10 Liite 8 Toteutusvaihtoehtoselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan Kes-
kustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman, jonka 
huoneistoala on noin 9 650 htm² uudisrakennuksen osalta ja noin 1320 
htm² Sähkötalon osalta. Arvio hankkeen kokonaisvuokrasta on 4,7 milj. 
euroa vuodessa. Lisäksi lautakunta antaa hankesuunnitelmasta seu-
raavan lausunnon:

”Hankesuunnitelma koskee keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksel-
le Kamppiin, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen 
paikalle rakennettavaa uudisrakennusta. Keskustan alueella tarvitaan 
monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutetta-
vat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankkeen toiminnalli-
sena tavoitteena on keskittää uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen 
nyt hajallaan sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: 
terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten so-
siaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan 
myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat labo-
ratorio ja kuvantamispalvelut.

Koska kaikkia sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemia palveluja ei ole 
mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen, sisältää hankesuunnitelma 
myös kaksi vaihtoehtoista ratkaisua näiden toimintojen sijoittumisesta 
viereiseen Sähkötaloon.

Uudisrakennus sijoittuu ydinkeskustaan, kaupunkikuvallisesti ja raken-
nusteknisesti poikkeuksellisen vaativaan paikkaan, nykyisen metroase-
marakennuksen ja maanalaisten tilojen päälle sekä huoltopihan tilojen 
osalta Runeberginkadun katualueen alle.  Hankkeen rakentamisen ris-
kinä on metron, sen järjestelmien ja poistumisteiden sekä ympäröivän 
katualueen esteetön, turvallinen ja häiriötön käyttö, joiden toiminta tu-
lee varmistaa koko hankkeen toteutuksen ajan. Perustusten toteuttami-
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nen metron tilojen läpi, monista kohdin louhittuun kallioon edellyttää eri-
tyisen tarkkaa suunnittelua ja toteutusta. 

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen sijoittuva huoneis-
toala on noin 9 653 htm² ja Sähkötaloon sijoittuvien toimintojen huo-
neistoala on noin 1320 – 1330 htm² vaihtoehdosta riippuen. Vaihtoeh-
don 1 vuokra-arvio on 4,72 milj. euroa vuodessa ja vaihtoehdon 2 
vuokra-arvio 4,63 milj. euroa vuodessa. Vuokrakustannuksiin on lasket-
tu vain terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat. Lisäksi rakennukseen on 
suunnitteilla metron tiloja Liikennelaitos liikelaitoksen omistukseen. Lii-
ketilojen omistus tulee mahdollisesti ulkopuoliselle taholle.  

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa noin 3,6 milj. euroa irtaimistohankin-
toihin, joita ovat sairaalalaitteet, varusteet, irtokalusteet ja tietoliiken-
teen päätelaitteet.

Hanke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2020–2023 osake- ja vuok-
rahankkeena.

Uudisrakennuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. 
Hankesuunnitelman viitesuunnitelma on laadittu yhteistyössä asema-
kaavoituksen asiantuntijoiden kanssa. Kaavamuutosprosessi, kaava-
päätös ja sen aikataulu ovat keskeinen riski hankkeen toteutumiselle. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvon-
tapalveluiden, pelastuslaitoksen, kaupunginmuseon ja Alvar Aalto -sää-
tiön edustajia.

Esittelijän perustelut

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

Hanke perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014, § 347 päät-
tämään palveluverkkosuunnitelmaan 2030, sen perustella laadittuun ja 
22.5.2017 päivättyyn tarveselvitykseen sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 20.6.2017, § 181 tekemään tarvepäätökseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 20.6.2017 Keskustan terveys- 
ja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen, jonka huoneistoala tarveselvi-
tysvaiheessa oli noin 10 300 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonais-
vuokrasta 4,1 milj. euroa vuodessa. Rakennus on kaupunkikuvallisten 
reunaehtojen takia tarkemman suunnittelun myötä pienentynyt.  Arvio 
kustannuksista ja kokonaisvuokrasta on kasvanut suunnitelmien tar-
kentumisen ja rakennuskustannusten nousun takia. Uudessa vuokra-
arviossa on mukana myös Sähkötalon tilat sekä hankesuunnitteluvai-
heessa lisätyt laboratorion ja kuvantamisen tilat. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti tarveselvityksen hyväksymisen 
yhteydessä, että hankesuunnitteluvaiheessa tehdään seuraavat selvi-
tykset:

 Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta 
luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja 
parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti.

 Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhtey-
dessä.

 Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja 
sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveyden-
huollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja 
riskeihin.

 Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen 
vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen 
toteuttaminen).

Ensimmäinen ja toinen kohta ovat vielä auki sote-uudistuksen aikatau-
lun muuttumisen takia. Kolmannesta ja neljännestä kohdasta on tehty 
selvitykset, jotka ovat hankesuunnitelman liitteenä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi hankesuunnitelmasta pyydetään 
lausunnot Helsingin Liikennelaitos liikelaitokselta (HKL), jonka metron 
liikenne- ja muita tiloja sisältyy hankesuunnitelmaan, sekä Kiinteistö-
osakeyhtiö Helsingin Sähkötalolta, jonka tiloja on suunniteltu osittain 
käytettäväksi terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan. Lisäksi han-
kesuunnitelmasta pyydetään elinkeinopoliittinen lausunto.

Hankesuunnitelma voidaan viedä päätettäväksi ehdolla, että elinkeino-
poliittinen lausunto on myönteinen ja että Liikennelaitos liikelaitos ja 
Kiinteistöosakeyhtiö Sähkötalo antavat puoltavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan THK_HS 04122018 (muokattu 10.1.2019)
2 Liite 1 Suunnittelutyöryhmä
3 Liite 2 Keskustan THK_ tarveselvitys (muokattu 10.1.2019)
4 Liite 3 THK_Tilaohjelma
5 Liite 4 Rakennusosat ja järjestelmät
6 Liite 5 Viitesuunnitelmat
7 Liite 6a Hankeaikataulu, yleinen
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8 Liite 6b Hankeaikataulu, yksilöity
9 Liite 7 Valinnanvapaus_loppuraportti
10 Liite 8 Toteutusvaihtoehtoselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2018 § 346

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.12.2018 Pöydälle

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sami Heistaron ehdotuksesta.

20.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.05.2017 Pöydälle

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läs-
nä tämän asian käsittelyssä.
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Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

02.05.2017 Poistettiin

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 4
Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonis-
salaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta

HEL 2018-012897 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Mari Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asunnottomien palve-
luasumisen suorahankinnat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n 
Auroratalosta 31 helsinkiläiselle asiakkaalle. Suorahankinnat tehdään 
yksilöllisinä päätöksinä hankintalain 110 §:n mukaisesti, koska pitkäai-
kaisen asumispaikan ja hoitosuhteen vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuu-
tonta asiakkaiden kannalta.

Sopimukset laaditaan toistaiseksi voimassaolevina puolen vuoden irti-
sanomisajalla. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on nykyisellä asiakas-
määrällä noin 1 000 000 euroa vuodessa, mutta kustannukset tulevat 
vähenemään asiakkaiden määrän vähentyessä. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa terveys- ja päih-
depalvelujen johtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella 
tehtävät sopimukset sekä päättämään Helsingin kaupungin puolesta 
sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijän perustelut
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Esitetty suorahankinta koskee vain niitä palveluasumisen asiakkaita, 
jotka ovat asuneet Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Aurorata-
lossa jo ennen vuotta 2015. 

Sosiaali- ja terveysvirasto (nyk. sosiaali- ja terveystoimiala) kilpailutti 
asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinnan syksyllä 2014. Uu-
det sopimukset astuivat voimaan 1.1.2015. Kilpailutus toteutettiin yh-
dellä palveluluokalla. Aiemmin käytössä oli kolme palveluluokkaa, joista 
vaativinta hoitoa oli palveluasuminen. Palveluasuminen rajautui pois 
kilpailutuksesta, koska sosiaali- ja terveystoimialalla sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus vastaa nykyään ympärivuo-
rokautisesta asumispalvelusta. Asiakkaiden siirto pois siitä yksiköstä, 
jossa he ovat pitkään ja vakiintuneesti asuneet, ei ole asiakkaiden edun 
mukaista. Näin ollen on perusteltua hankkia palvelu jäljellä olevalle 31 
asiakkaalle suorahankintana. Uudet asiakkaat ohjautuvat kilpailutettu-
jen palvelujen piiriin.

Hankintalain 110 § sallii suorahankinnan tekemisen seuraavasti: ”Han-
kintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa tämän 
luvun mukaisissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskil-
pailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen 
kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta 
merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.”

Hankinta on yksilöity liitteessä 1, joka on salassa pidettävä lain viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 momentin kohdan 
25 mukaisesti. Työmäärän vähentämiseksi kyseiset yksilölliset suora-
hankintapäätökset on koottu muodollisesti yhteen asiakirjaan. Suora-
hankinnan perusteet on harkittu kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti 
ja asiakastietojärjestelmässä olevissa päätöksissä mainitaan kunkin 
asiakkaan kohdalla hankintalain 110 §:n täyttymisen perusteet.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Asumisen tuki Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 5
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle no-
peaa nuorten mielenterveysongelmissa auttavaa chat-linjaa koske-
vasta valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta

HEL 2018-011180 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon koskien nopeaa nuorten mielenterveysongelmissa auttavaa 
chat-linjaa:

”Nuorten aloitteessa (nro 3) 28.1.2018 koskien nuorten auttavia chat-
palveluja (esim. Sekasin-Chat) todetaan, että nuoret joutuvat usein 
odottamaan jopa monia tunteja päästäkseen keskustelemaan ongel-
mastaan. Aloitteessa ehdotetaankin, että chat-palveluihin lisättäisiin 
päivystäjiä tai perustettaisiin uusia nuorille tarkoitettuja chat-palveluja.

Nuorisopalvelujen lausunnossa aloitteeseen todetaan muun muassa 
seuraavaa: ”Aloitteessa esitetty ehdotus on tärkeä ja kannatettava. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa tullaan keskuste-
lemaan auttavien chat-palveluiden tarpeesta ja nuorten matalan kyn-
nyksen tuen tarjoamisen mahdollisuuksien parantamisesta. Nuorisopal-
velut organisoi 5.4.2018 pidettävän Aloiteasema-tapahtuman järjestä-
mistä, jonne Helsingin nuorisoneuvosto on valinnut ko. aloitteen yhdek-
si edelleen edistettäväksi nuorten aloitteeksi. Nuorisopalvelut järjestä-
vät tilaisuuteen viranhaltijoita, päättäjiä ja asiantuntijoita, jotka voivat 
auttaa aloitteen eteenpäin viemisessä yhdessä nuorten kanssa.” 

Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet 24.10.2018 kaupunginvaltuusto 
edellytti selvitettävän mahdollisuuksia sille, että aloitteen nro 3 pyyn-
töön nopeasta chat-linjasta reagoi myös sosiaali- ja terveystoimiala, 
koska nuoret pyytävät apua myös mielenterveysongelmiin. 

Nuorille suunnatun verkkosivuston kehittäminen

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja alueiden välisen eriytymisen torju-
miseen suunnattujen määrärahojen avulla sosiaali- ja terveystoimialalla 
on käynnistetty nuorille suunnatun verkkosivuston kehittäminen syksyl-
lä 2018. Verkkosivustolle on tarkoituksena integroida chat-linja ja yh-
teydenottolomake tai muu nuorille soveltuva yhteydenottotapa.

Verkkosivuston pohjana käytetään olemassa olevaa nuorille suunnat-
tua viestintäalustaa Nuorten Helsinkiä. Sivustolla on myös erikseen si-
vu nuorten mielenterveyspalveluista Mielen hyvinvointi. Kehittämisessä 
tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, koska sivuston 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 19 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/5
15.01.2019

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

on tarkoituksena palvella kaikkia helsinkiläisiä nuoria. Sivuston kehittä-
miseen osallistuu myös kokemusasiantuntijanuoria, jotta sivustosta 
saadaan mahdollisimman käyttäjälähtöinen. 

Chat-palvelua kehittäessä selvitetään myös siihen tarvittavat voimava-
rat, yhteistyö- ja työnjakokysymykset sekä mikä on palveluaika. On 
määriteltävä myös, miten apu kanavoidaan, kun nuorilla on vakavia 
huolenaiheita, kuten mielenterveysongelmia. Yhteydenottolomakkeen 
kehittäminen on yksi tapa päästä kontaktiin niiden nuorten kanssa, jot-
ka tarvitsevat apua. Etsivällä työllä on iso rooli riskiryhmässä olevien 
nuorten auttamisessa ja myös heidän tehtäväänsä tulee arvioida suh-
teessa nuorten chat-palveluun. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuoret viettävät paljon aikaa digitaalisissa ympäristöissä, minkä vuoksi 
sähköinen viestintä on varmin tapa tavoittaa heidät ja tarjota varhai-
sempaa tukea. Verkkosivuston ja uusien yhteydenottokanavien kehittä-
misen avulla pyritään siihen, että nuoret saavat riittävän ajoissa tietoa 
tarjolla olevista palveluista sekä apua itsenäiseen asioiden hoitami-
seen. Mahdollisuus nimettömänä keskusteluun madaltaa avun hakemi-
sen kynnystä ja ehkäisee näin syrjäytymistä.” 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sari.tuominen(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet 2018
2 § 321_6 Asko-Seljavaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta kaupungin-
hallitukselle 30.1.2019 mennessä

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sari.tuominen(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet 2018
2 § 321_6 Asko-Seljavaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 6
Lyhty ry:n oikaisuvaatimuksen käsittely koskien kehitysvammaisten 
ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen toiminnan palvelujen 
hankintapäätöstä

HEL 2018-001107 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Lyhty ry:n oikaisuvaati-
muksen koskien Lyhty ry:n Kahvila Puhuri -yksikön laatupisteytystä toi-
mialajohtajan hankintapäätöksessä 14.11.2018, 155 § (Kehitysvam-
maisten ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen toiminnan hankin-
ta).

Lyhty ry:n Kahvila Puhuri -yksikön laatupisteytystä korjataan hankinta-
päätöksen palveluluokissa 2, 3 ja 4. Tämän seurauksena Kahvila Pu-
huri -yksikön sijoitus hankinnan vertailujärjestyksessä nousee kyseisis-
sä palveluluokissa. Korjattu vertailutaulukko on esitetty liitteessä 1. 
Muilta osin toimialajohtajan hankintapäätös 14.11.2018, 155 § säilyy 
voimassa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)
2 Hankintaoikaisuvaatimus 29.11.2018, Lyhty ry, Kahvila Puhuri

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

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

Vammaispalvelut Esitysteksti
Liite 1
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Liite 2
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt Kehitysvammais-
ten ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen toiminnan hankintapää-
töksen 14.11.2018, 155 §. Hankintapäätöksen muutoksenhakuaika on 
päättynyt 5.12.2018. Lyhty ry on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisu-
vaatimuksen määräajan puitteissa 29.11.2018. Oikaisuvaatimus on esi-
tetty liitteessä 2.

Lyhty ry esittää oikaisuvaatimuksessaan, että sen Kahvila Puhuri-yksi-
kön laatupisteytysten laskennassa on tapahtunut virhe. Hankintapää-
töksen vertailutaulukossa Kahvila Puhurin työntekijämääräksi on mer-
kitty 7, vaikka oikean määrän tulisi olla 2. Työntekijämäärällä on merki-
tystä lisäkoulutuksia koskevassa laatupisteytyksessä, koska vertailupis-
teet laskettiin jakamalla työyksikössä suoritettujen lisäkoulutusten pis-
teet työntekijämäärällä.

Hankintatyöryhmä on tarkistanut alkuperäisistä tarjousasiakirjoista Lyh-
ty ry:n ilmoittamat tiedot ja on huomattu, että työntekijämäärän kirjaami-
sessa on tapahtunut tältä osin virhe. Kahvila Puhurin työntekijämäärä 
on tässä päätöksessä korjattu ja vertailupisteet laskettu uudestaan 
hankinnan palveluluokissa 2, 3 ja 4.

Koska korjatut pisteet muuttavat muodollisesti hankintapäätöksen ver-
tailujärjestystä palveluluokissa 2, 3 ja 4, lähetettiin kaikille kyseisissä 
palveluluokissa valituksi tulleille palveluntuottajille kuulemispyyntö oi-
kaisuasiaan liittyen. Kirjallisessa kuulemisessa varattiin 14 vuorokau-
den aika vastauksen jättämiselle ja vastaukset tuli lähettää 27.12.2018 
mennessä. Määräaikaan mennessä ei ole saapunut viestejä, joissa ha-
lutaan asiaa kommentoida.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)
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2 Hankintaoikaisuvaatimus 29.11.2018, Lyhty ry, Kahvila Puhuri

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

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

Vammaispalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.11.2018 
§ 155

HEL 2018-001107 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä kehitys-
vammaisten ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen toiminnan pal-
veluntuottajiksi seuraavat tarjoukset palveluluokittain alla esitetyssä 
etusijajärjestyksessä:

Palveluluokka 1A (vuorokausihinnoittelu)

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 Ry 
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 1)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 2)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 3)
Debora Oy 
Esperi Care Oy (Reppukuja)
Esperi Care Oy (uusi yksikkö, Helsinki)
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
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Palveluluokka 1B (kertahinnoittelu)

Helsingin Kehitysvammatuki 57 Ry 
Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry 
Rinnekoti-Säätiö (Kornetin työhönvalmennus)
Autismisäätiö (Vallila)
Autismisäätiö (Käpylä)
Autismisäätiö (Herttoniemi)
Autismisäätiö (uusi)
Rinnekoti-Säätiö (Lakiston työtoiminta)
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 1)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 2)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 3)
Debora Oy 
Esperi Care Oy (Reppukuja)
Esperi Care Oy (uusi yksikkö, Helsinki)
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy 
Invalidisäätiö

Palveluluokka 2

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 Ry 
Lyhty ry (erilistyöpaikat)
Lyhty ry (mediatyöpaja)
Lyhty ry (ulkotyöpaja Lato)
Lyhty ry (Luovila)
Lyhty ry (musiikkityöpaja)
Lyhty ry (oppimisyksikkö Lamppu)
Lyhty ry (uusi työpaja 1)
Lyhty ry (uusi työpaja 2)
Lyhty ry (uusi työpaja 3)
Lyhty ry (uusi työpaja 4)
Lyhty ry (kahvilatyöpaja)
Rinnekoti-Säätiö (Kornetin työhönvalmennus)
Autismisäätiö (Espoo)
Autismisäätiö (Vallila)
Autismisäätiö (Käpylä)
Autismisäätiö (Myyrmäki)
Lyhty ry (kahvila Puhuri)
Rinnekoti-Säätiö (Nyyttipuisto)
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Rinnekoti-Säätiö (Kartanonhaka)
Rinnekoti-Säätiö (toimintakeskus Kippari)
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Rinnekoti-Säätiö (Lakiston työtoiminta)
Rinnekoti-Säätiö (Martti)
Rinnekoti-Säätiö (Kyläkirkontie, toimintakeskus Peippo)
Rinnekoti-Säätiö (Poiju)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 1)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 2)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 3)
Ristola-säätiö 
Debora Oy 
Esperi Care Oy (Reppukuja)
Esperi Care Oy (uusi yksikkö, Helsinki)
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Palveluluokka 3

Ristola-säätiö 
Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 Ry 
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Lyhty ry (erilistyöpaikat)
Lyhty ry (mediatyöpaja)
Lyhty ry (ulkotyöpaja Lato)
Lyhty ry (Luovila)
Lyhty ry (musiikkityöpaja)
Lyhty ry (oppimisyksikkö Lamppu)
Lyhty ry (uusi työpaja 1)
Lyhty ry (uusi työpaja 2)
Lyhty ry (uusi työpaja 3)
Lyhty ry (uusi työpaja 4)
Lyhty ry (kahvilatyöpaja)
Autismisäätiö (Espoo)
Autismisäätiö (Vallila)
Rinnekoti-Säätiö (Kornetin työhönvalmennus)
Autismisäätiö (Käpylä)
Autismisäätiö (Myyrmäki)
Toimintakeskus Rastin kannatusyhdistys ry 
Autismisäätiö (Herttoniemi)
Autismisäätiö (uusi)
Rinnekoti-Säätiö (Alppikatu)
Lyhty ry (kahvila Puhuri)
Rinnekoti-Säätiö (Nyyttipuisto)
Rinnekoti-Säätiö (Kartanonhaka)
Rinnekoti-Säätiö (toimintakeskus Kippari)
Rinnekoti-Säätiö (Lakiston työtoiminta)
Rinnekoti-Säätiö (Martti)
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Rinnekoti-Säätiö (Lakiston autismitiimi)
Rinnekoti-Säätiö (Kyläkirkontie, toimintakeskus Peippo)
Rinnekoti-Säätiö (Otaniemi)
Rinnekoti-Säätiö (Meripihka)
Rinnekoti-Säätiö (Poiju)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 1)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 2)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 3)
Invalidisäätiö 
Debora Oy 
Esperi Care Oy (Reppukuja)
Esperi Care Oy (uusi yksikkö, Helsinki)
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Palveluluokka 4

Ristola-säätiö 
Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry 
Toimintakeskus Rastin kannatusyhdistys ry 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 Ry 
Lyhty ry (erilistyöpaikat)
Lyhty ry (mediatyöpaja)
Lyhty ry (ulkotyöpaja Lato)
Lyhty ry (uusi työpaja 5)
Lyhty ry (Luovila)
Lyhty ry (musiikkityöpaja)
Lyhty ry (oppimisyksikkö Lamppu)
Lyhty ry (uusi työpaja 1)
Lyhty ry (uusi työpaja 2)
Lyhty ry (uusi työpaja 3)
Lyhty ry (uusi työpaja 4)
Lyhty ry (uusi työpaja 6)
Lyhty ry (kahvilatyöpaja)
Autismisäätiö (Espoo)
Autismisäätiö (Vallila)
Autismisäätiö (Käpylä)
Autismisäätiö (Myyrmäki)
Autismisäätiö (Herttoniemi)
Autismisäätiö (uusi)
Rinnekoti-Säätiö (Alppikatu)
Lyhty ry (kahvila Puhuri)
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Rinnekoti-Säätiö (Nyyttipuisto)
Rinnekoti-Säätiö (Kartanonhaka)
Rinnekoti-Säätiö (toimintakeskus Kippari)
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Rinnekoti-Säätiö (Lakiston työtoiminta)
Rinnekoti-Säätiö (Martti)
Rinnekoti-Säätiö, Lakiston autismitiimi
Rinnekoti-Säätiö (Kyläkirkontie, toimintakeskus Peippo)
Rinnekoti-Säätiö (Otaniemi)
Rinnekoti-Säätiö (Meripihka)
Rinnekoti-Säätiö (Poiju)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 1)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 2)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 3)
Invalidisäätiö 
Debora Oy 
Esperi Care Oy (Reppukuja)
Esperi Care Oy (uusi yksikkö, Helsinki)
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Palveluluokka 5

Helsingin Kehitysvammatuki 57 Ry 
Lyhty ry (uusi työpaja 5)
Lyhty ry (uusi työpaja 6)
Autismisäätiö (Espoo)
Autismisäätiö (Käpylä)
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Autismisäätiö (Myyrmäki)
Rinnekoti-Säätiö (Alppikatu)
Rinnekoti-Säätiö (Nyyttipuisto)
Autismisäätiö (Herttoniemi)
Rinnekoti-Säätiö (Kartanonhaka)
Rinnekoti-Säätiö (toimintakeskus Kippari)
Autismisäätiö (uusi)
Rinnekoti-Säätiö (Lakiston työtoiminta)
Rinnekoti-Säätiö (Martti)
Rinnekoti-Säätiö (Lakiston autismitiimi)
Rinnekoti-Säätiö (Kyläkirkontie, toimintakeskus Peippo)
Rinnekoti-Säätiö (Otaniemi)
Rinnekoti-Säätiö (Meripihka)
Rinnekoti-Säätiö (Poiju)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 1)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 2)
Attendo Oy (uusi yksikkö, pääkaupunkiseutu 3)
Invalidisäätiö 
Debora Oy 
Esperi Care Oy (Reppukuja)
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Esperi Care Oy (uusi yksikkö, Helsinki)
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat 
on valittu edellä ilmoitetusti kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyk-
sessä. Valinta ja järjestys tehtiin tarjousten vertailutaulukon (liite 1) mu-
kaisesti. 

Suunniteltu sopimuskausi on 1.12.2018 - 30.11.2022. Sopimus syntyy 
vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Han-
kintasopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen 
kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttöönotos-
ta päättää Tilaaja ja ilmoittaa erikseen neljä kuukautta ennen varsinai-
sen sopimuskauden päättymistä.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 60 miljoonaa euroa (alv 0 %) 
koko sopimuskaudelle mahdollinen kahden (2) vuoden optiokausi mu-
kaan lukien.

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

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

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2018-
001107 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 109 
(24.04.2018). Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa so-
siaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemään hankinnasta pää-
töksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tä-
män päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään 
sopimusten irtisanomisista ja purkamisista. 

Tarjouskilpailu

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen toimin-
nan palvelujen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella 
valittiin palveluntarjoajat puitejärjestelyyn. Tarjouskilpailu käynnistettiin 
18.5.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjouskilpailu järjestettiin han-
kintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä. 

Kilpailutuksessa oli viisi palveluluokkaa, joista tarjouksen pystyi esittä-
mään yhteen tai useampaan. Palveluluokan 1 osalta tarjouksen pystyi 
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lisäksi esittämään joko vuorokausihinnalla, kertahinnalla tai molemmil-
la.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoa-
jille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomais-
ten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien
vaatimusten lisäksi tarjouspyynnössä asetettiin tarjoajalle tarjouspyyn-
nössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen 
liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden 
ajan.

Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 7.9.2018 klo 16:00 saa-
pui yhteensä 46 tarjousta. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden. 

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

Nuorten Ystävät -Palvelut Oy:n tarjous ei vastannut tarjouspyyntöasia-
kirjoissa kuvattua palvelua, joten tämä suljetaan ulos tarjouskilpailusta 
alla mainituin perustein. Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyyn-
nössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisia.

Perustelut hylkäämiselle

Nuorten Ystävät -Palvelut Oy jättämä tarjous oli tarkoitettu kehitysvam-
maisten asumispalvelujen kilpailutukseen eikä se sisällöltään näin ollen 
vastannut kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikai-
sen toiminnan palvelujen tarjouspyyntöasiakirjoja. Näin ollen kyseinen 
tarjous suljettiin ulos tarjouskilpailusta Hankintalain 104 §:n mukaisesti.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousvertailu tehtiin hyväksyttävistä tarjouksista. Valintaperusteena 
oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 80 
% ja laadun painoarvo 20 %. Hinnan ja laadun osatekijöistä saatujen 
vertailupisteiden yhteissumma määritteli tarjouksen sijoittumisjärjestyk-
sen tarjouskilpailussa (liite 1). 
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Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään neljävuotinen (4) sopimus. 
Sopimuskauden on suunniteltu alkavaksi 1.12.2018. Hankintaan sisäl-
tyy mahdollisuus kahden (2) vuoden pituiseen optiokauteen perussopi-
muskauden päättymisen jälkeen. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 

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

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

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 3344615

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Pauliina Vähäpesola, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 050 
5188261

pauliina.vahapesola(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 § 109

HEL 2018-001107 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A. hyväksyä kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja 
päivätoiminnan kilpailutuksen periaatteet sekä oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttä-
mättömiä vähäisiä muutoksia.

Lisäksi lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että koulu-
tuksen lisäpisteet muutetaan siten, että ne huomioivat paremmin eriko-
koiset yksiköt. Pisteet voivat olla pohjaesityksen mukaiset, eli maksi-
missaan 2p työntekijää kohti, mutta pisteet pitäisi jakaa työntekijöiden 
määrällä yksikössä. Pisteet skaalataan kymmenen pisteen asteikolle si-
ten, että suurimman keskiarvon saanut saa 10 pistettä, ja muut saavat 
oman ja suurimman pistemäärän osamäärän osuuden kymmenestä 
pisteestä. Uusi lisäpistekriteeri on siis työntekijöiden keskimääräinen li-
säkoulutustaso.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

B. oikeuttaa toimialajohtajan

- tekemään hankinnasta päätöksen

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

24.04.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, va. vammaistyön 
päällikkö Minna Eronen ja hankintapäällikkö Hannu-Pekka Polttila olivat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelys-
sä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Saku Etholen: Koulutuksen lisäpisteet muutetaan siten, että ne 
huomioivat paremmin erikokoiset yksiköt. Pisteet voivat olla pohjaesi-
tyksen mukaiset, eli maksimissaan 2p työntekijää kohti, mutta pisteet 
pitäisi jakaa työntekijöiden määrällä yksikössä. Pisteet skaalataan kym-
menen pisteen asteikolle siten, että suurimman keskiarvon saanut saa 
10 pistettä, ja muut saavat oman ja suurimman pistemäärän osamää-
rän osuuden kymmenestä pisteestä. Uusi lisäpistekriteeri on siis työn-
tekijöiden keskimääräinen lisäkoulutustaso.

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 2:
Jäsen Saku Etholen: Palveluluokkakohtaisia hintakattoja nostetaan si-
ten, että ne ovat palveluluokittain 50, 120, 150, 190 ja 260 euroa.

Vastaehdotus 2 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Saku Etholen: Otetaan käyttöön uusi lisäpisteiden kriteeri, työn-
tekijöiden keskimääräiset kokemusvuodet kehitysvammaisten ja autis-
min kirjon henkilöiden parissa työskentelystä.

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 4:
Jäsen Katju Aro: Esitän palveluluokille määritellyn hintakaton poista-
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mista. Hintakatto vaarantaa palveluille asetettujen laatuvaatimusten to-
teutumisen eikä lautakunnalla ole ollut käytettävissään riittävästi tietoa 
sen oikean tason määrittelemiseksi. Palveluiden hintaa kilpailutetaan jo 
80/20-suhteessa ja palveluntuottajien määrää rajoittamalla. Hintoja 
edelleen kiristävä hintakatto on siksi paitsi tarpeeton, myös vahingolli-
nen.

Kannattaja: jäsen Sakari Männikkö

Lisäksi asiassa tehtiin seuraava hylkäysehdotus:

Hylkäysehdotus:
Jäsen Sakari Männikkö: Esitän asian hylkäämistä seuraavin perustein:

1. Virkamiesten toimesta irtisanottiin palveluntuottajien ostopalvelusopi-
mukset ja jätettiin käyttämättä niihin sisältyneet optiot. Optioiden kautta 
olisi myös voitu neuvotella näiden palveluntuottajien hinnoista. Tämä 
mahdollisuus jätettiin käyttämättä ja aiheutettiin kehitysvammaisille 
henkilöille sekä heidän läheisilleen suurta epävarmuutta ja murhetta.

2. Valmisteluprosessi ei ole ollut riittävän avoin eikä päätöksentekijä ole 
saanut tietoonsa mm. asiakasraatiin kuuluvia henkilöitä eikä sitä, millai-
nen markkinakartoitus on tehty. Päätöksentekijöillä ei ole riittävää tietoa 
siitä, millaisia huomioita erilaisissa kuulemisissa on tehty ja miten ne 
ovat vaikuttaneet palvelukuvauksen sisältöön. Näin suuren mittakaavan 
hankinnassa laaja, avoin lausuntokierros alan asiantuntijoilta ja asiak-
kailta sekä heidän läheisiltään olisi ollut perusteltu.

3. Palvelukuvauksissa esitetään alueeksi pääkaupunkiseutua. Käytän-
nössä tämä rajaa helsinkiläisten kehitysvammaisten mahdollisuutta 
käydä työ- ja päivätoiminnassa Helsingissä tai naapurikunnissa, eten-
kin kun halvin hinta määrittelee kilpailutuksessa menestymisen. Tämä 
voi aiheuttaa kohtuuttomia matkoja ja päivän pituuksia vammaisille ih-
misille.

4. Suurin ongelma kilpailuttamisessa on riski siitä, että asukkaat joutu-
vat vaihtamaan työ- ja päivätoimintapaikkaansa mikäli nykyinen palve-
luntuottaja ei pärjää kilpailutuksessa. Myös palveluntuottajan vaihtumi-
nen merkitsee suurta riskiä sujuvan arjen, toimivien yhteistyö- ja vuoro-
vaikutussuhteiden katkeamisesta. Lisäksi ongelman muodostaa se, et-
tä palveluntuottajat asetetaan ensisijaisjärjestykseen siten, että halvim-
man hinnan tarjonnut saa ensisijan työ- ja päivätoiminnan valinnassa.

5. Ei myytävänä-kansalaisaloite luovuttiin eduskunnalle maaliskuussa 
2018. Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 72 000 suomalaista. Aloi-
te tähtää siihen, että 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi soveltamisalueen 
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seuraava rajaus: ”Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden 
hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän 
huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumi-
sessa ja jokapäiväisessä elämässä.” Helsingin kaupunki voisi olla edel-
läkävijä, joka tuntee inhimillistä vastuuta siitä, että vammaisen ihmisen 
elämä ja arki on yhtä arvokas kuin kenen tahansa muun eivätkä merki-
tykselliset ihmis- ja hoitosuhteet ole myytävänä halvimmalla hinnalla. 
Tässä tilanteessa laajasti kannatetun kansalaisaloitteen ollessa edus-
kunnan käsittelyssä, olisi Helsingin perusteltua odottaa mahdollisia 
lainsäädännön muutoksia.

Jäsen Sakari Männikön hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Saku Etholen): Koulutuksen lisäpis-
teet muutetaan siten, että ne huomioivat paremmin erikokoiset yksiköt. 
Pisteet voivat olla pohjaesityksen mukaiset, eli maksimissaan 2p työn-
tekijää kohti, mutta pisteet pitäisi jakaa työntekijöiden määrällä yksikös-
sä. Pisteet skaalataan kymmenen pisteen asteikolle siten, että suurim-
man keskiarvon saanut saa 10 pistettä, ja muut saavat oman ja suurim-
man pistemäärän osamäärän osuuden kymmenestä pisteestä. Uusi li-
säpistekriteeri on siis työntekijöiden keskimääräinen lisäkoulutustaso.

Jaa-äänet: 5
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Hannu Tuominen, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Esa Olavi Lehtopuro, Sakari Männikkö, Tuomas Tuure

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Saku Etholenin vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Saku Etholen): Otetaan käyttöön 
uusi lisäpisteiden kriteeri, työntekijöiden keskimääräiset kokemusvuo-
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det kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden parissa työskente-
lystä.

Jaa-äänet: 8
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Esa Olavi Lehtopu-
ro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Hannu Tuominen, Sanna Vesikan-
sa

Ei-äänet: 4
Katju Aro, Saku Etholen, Sakari Männikkö, Tuomas Tuure

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
4 (tyhjää 1).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Katju Aro): Esitän palveluluokille 
määritellyn hintakaton poistamista. Hintakatto vaarantaa palveluille 
asetettujen laatuvaatimusten toteutumisen eikä lautakunnalla ole ollut 
käytettävissään riittävästi tietoa sen oikean tason määrittelemiseksi. 
Palveluiden hintaa kilpailutetaan jo 80/20-suhteessa ja palveluntuotta-
jien määrää rajoittamalla. Hintoja edelleen kiristävä hintakatto on siksi 
paitsi tarpeeton, myös vahingollinen.

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Esa 
Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Hannu Tuominen, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Katju Aro, Saku Etholen, Sakari Männikkö

Tyhjä: 1
Tuomas Tuure

Poissa: 0

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

Jäsen Sakari Männikkö jätti eriävän mielipiteen sosiaali- ja terveyslau-
takunnan
päätöksestä.
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10.04.2018 Pöydälle

27.02.2018 Palautettiin

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Minna Eronen, va. vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

minna.eronen(a)hel.fi
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§ 7
Oikaisuvaatimus potilassänkyhuoltoja koskevasta päätöksestä

HEL 2018-003992 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän perusteluissa esitetyin 
perustein hylätä perusteettomana Lojer Oy:n oikaisuvaatimuksen kos-
kien hallintojohtajan 25.10.2018  § 34 päätöstä potilassänkyhuoltojen 
hankinnasta, tarjouspyynnön osiota 1 (laitoksissa, toimipisteissä ja 
osastoilla sijaitsevat potilassängyt).

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia oikeudellisia perus-
teita, joiden vuoksi se tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1_ Allekirjoitettu,  julkinen hankintaoikaisuvaatimus 21.11.2018, 
Lojer Oy.pdf

2 Liite2_Lausunto 07.12.2018 Respecta Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Tukipalvelut Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Taustaa

Hallintojohtaja päätti 25.10.2018 § 34 hyväksyä potilassänkyhuoltojen 
kilpailutuksessa hankinnan osioon 1 seuraavien toimittajien tarjoukset:

1. Respecta Oy

2. AlluMedical Oy

3. Lojer Oy.

Päätös on annettu tiedoksi 8.11.2018 ja valitusaika päättyi 22.11.2018.

Kilpailutus

Potilassänkyhuoltojen kilpailutus tehtiin yhteishankintana HUS Logistii-
kan kanssa. HUS Logistiikka vastasi tarjouspyyntöasiakirjojen valmiste-
lusta (yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tu-
kipalvelujen kanssa), tarjouspyynnön julkaisemisesta, tarjousten vas-
taanottamisesta ja vertailusta sekä päätöksen valmistelusta. 

Valtakirjan yhteishankintaan on allekirjoittanut 31.5.2018 sosiaali- ja 
terveystoimialan hallintojohtaja.

Hankinnan periaatteet ja tarjouspyyntöasiakirjat on hyväksytty sosiaali- 
ja terveyslautakunnassa 19.6.2018 § 165.

Oikaisuvaatimus

Lojer Oy on tehnyt päätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen 
22.11.2018 asiamiehensä välityksellä (liite 1). Samalla Lojer Oy ilmoitti, 
että se saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 21.11.2018. 

Hankintaoikaisuvaatimuksessa Lojer Oy vaatii, että 

1. hankintayksikkö kumoaa hankintapäätöksen ja ensisijaisesti poissul-
kee / hylkää Recpecta Oy:n tarjouksen sekä suorittaa uuden tarjous-
vertailun

2. toissijaisesti keskeyttää hankinnan.

Lisäksi hankintaoikaisuvaatimuksessa Lojer Oy vaatii, että

1. hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, kun asia on saatet-
tu valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi

2. hankinnassa ensisijaiseksi palveluntuottajaksi valitun Respecta Oy:n 
tarjous ei ole kokonaistaloudellisesti edullisin

3. Respecta Oy:n tarjous tulee poissulkea tarjouspyynnön vastaisena
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4. Respecta Oy:n tarjous tulee hylätä poikkeuksellisen alhaisen hinnan 
vuoksi.

Lojer Oy on käsitellyt oikaisuvaatimuksessaan laajalti hankintalain py-
käliä, esittänyt erilaisia laskelmia kustannusten noususta nykytilantee-
seen verrattuna sekä esittänyt, että Respecta Oy:n tarjous ei ole vertai-
lukelpoinen muiden tarjoajien kanssa. 

Lisäksi Lojer Oy esittää, että Respecta Oy:n tarjous on vääristänyt tar-
jousvertailua ja että Respecta Oy ei ole huomioinut tarjouksessaan tar-
jouspyynnössä todettua seikkaa siitä, että ”tarjoajan tulee ottaa hinnoit-
telussaan huomioon toisen sopimusvuoden ja mahdollisen optiokauden 
aikana huoltosuoritteiden tehostuminen huoltojen edistymisen myötä”. 
Lojer Oy:n tulkinnan mukaan edellä mainittu toteamus on tarkoittanut 
sitä, että toisen sopimusvuoden hinnan tulee olla ensimmäisen vuoden 
hintaa alhaisempi.

Lojer Oy on ilmoittanut vaatineensa oikaisua myös HUS Logistiikan 
hankinnasta tekemään, saman sisältöiseen päätökseen ja valittaneen-
sa HUS Logistiikan päätöksestä markkinaoikeuteen.

Hankintalaki

Hankintalain (1397/2016) 67 §:n mukaan tarjouspyyntö ja sen liitteet on 
laadittava niin selväksi, että niiden perusteella voidaan antaa keske-
nään vertailukelpoisia tarjouksia. 

Lisäksi hankintalaki määrittelee mm. lain tavoitteet, joilla pyritään tur-
vaamaan erikokoisten yritysten mahdollisuus osallistua tasapuolisti jul-
kisiin kilpailutuksiin ja julkisten hankintojen periaatteet, jotka velvoittivat 
hankintayksiköitä kohtelemaan toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättö-
mästi avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioiden.

Hankintalain 93 § mukaan hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä 
kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-laatusuhteen mu-
kaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai 
neuvottelukutsussa. Hankintayksikön on yksilöitävä vertailuperusteiden 
suhteellinen painotus hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai 
tarjouspyynnössä. Lain 106 §:n mukaan Hankintayksikön tulee ilmoit-
taa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mah-
dolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 96 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta 
selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa 
poikkeuksellisen alhaiselta. Hankintayksiköllä on lain 96 §:n mukaan 
mahdollisuus hylätä tarjoajan tarjous, mutta ei velvollisuutta hylkäämi-
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seen. Hankintayksiköllä on harkintavalta siitä, hyväksytäänkö tarjoajan 
hinnoitteluun antama selvitys.

Respecta Oy:n lausuma

Hankintayksikkö on antanut Respecta Oy:lle mahdollisuuden antaa 
vastine Lojer Oy:n oikaisuvaatimukseen. Respecta Oy on käyttänyt tätä 
mahdollisuutta ja antanut asiamiehensä välityksellä lausunnon 
7.12.2018.

Lausunnossaan (liite 2) Recpecta Oy esittää, että  

1. hankintayksikkö hylkää oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan

2. toteaa, että Respecta Oy:n lausunnon liite 1 (hinnoitteluun liittyvä 
selvitys) on liikesalaisuus, eikä sitä tule luovuttaa Lojer Oy:lle.

Recpecta Oy toteaa, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen 
eikä hankintamenettely ole ollut hankintasäännösten vastainen.

Lausuntonsa perusteluissa Recpecta Oy toteaa, että se on käyttänyt 
hankintamenettelyn tarjoamaa mahdollisuutta hinnoitella tarjous kilpai-
lukykyisesti ja kannattavasti tarjouspyynnön sallimissa rajoissa. Lisäksi 
Respecta Oy toteaa, että sen tarjous on ollut asetettujen vertailuperus-
teiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin ja hinnoitteluun liittyen 
tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Respecta Oy toteaa vastineessaan, 
että sen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen eikä vertailussa 
käytetty kokonaishinta ole ollut poikkeuksellisen alhainen.

Hankintayksikön perusteet oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Hankintayksikkö toteaa, että hankintaan liittyvät vertailut ja valinnat on 
tehty tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen valinta- ja vertailuperustei-
den mukaisesti, eikä hankintayksikkö voi poiketa tarjouspyyntöasiakir-
joissa ilmoitetuista valintaperusteista ja painoarvoista tarjousten vertai-
lu- ja valintavaiheessa millään tavoin.

Lisäksi hankintayksikkö toteaa, että Respecta Oy:n tarjous on hankin-
tayksikön näkemyksen mukaan tarjouspyynnön mukainen. Tarjoajan 
on tullut antaa hinta kaikkiin tarjouspyynnön hintaliitteen, osion 1 posi-
tioihin (1.1–1.6) ensimmäiselle sopimusvuodelle ja toiselle sopimusvuo-
delle sekä hinta varaosille (pos. 1.7), jotta tarjoaja on päässyt mukaan 
hintavertailuun. Valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, että kokonaisvertailupisteet ovat muodostuneet positioiden 
1.1–1.7 pisteistä positioihin ilmoitetuilla painoarvoilla painotettuina. 
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Respecta Oy on toimittanut HUS Logistiikan pyynnöstä selvityksen hin-
noittelunsa perusteista HUS Logistiikalle 9.10.2018. HUS Logistiikka on 
hyväksynyt hinnoitteluun saadun selvityksen.

Respecta Oy on tarjouksellaan sitoutunut tarjouksessaan antamiinsa 
hintoihin. Hankintayksikkö toteaa, että HUS Logistiikan pyytämä selvi-
tys Respecta Oy:n hinnoittelun perusteista on jäänyt puuttumaan mai-
nintana hallintojohtajan 25.10.2018 päätöksestä, mutta koska valinnan 
ja päätöksenteon perusteet ovat yhteishankinnassa yhteneväiset ja tar-
jouspyynnössä esitetyt, niin hankintayksikkö on katsonut HUS Logistii-
kan Respecta Oy:ltä saaman, hinnoitteluun liittyvän selvityksen riittä-
väksi. Selvitys on toimitettu myös Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter-
veystoimialan hankintapalveluille kuulemispyyntöön toimitetun vasti-
neen liitteenä. Liite on määritelty liikesalaisuudeksi.

Tilaajana Helsingin kaupunki ei ole sitoutunut mihinkään tiettyihin han-
kintamääriin, vaan huoltoja tilataan kaupungin omien ohjeiden ja laite-
valmistajien ohjeiden mukaisesti.

Hankintayksikkö toteaa, että Lojer Oy:n oikaisuvaatimus tulee kokonai-
suudessaan hylätä perusteettomana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1_ Allekirjoitettu,  julkinen hankintaoikaisuvaatimus 21.11.2018, 
Lojer Oy.pdf

2 Liite2_Lausunto 07.12.2018 Respecta Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Tukipalvelut Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallinto Hallintojohtaja 25.10.2018 § 34

HEL 2018-003992 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja päätti hyväksyä potilassän-
kyhuoltojen hankinnassa hankinnan osioon 1 (laitoksissa, toimipisteis-
sä ja osastoilla sijaitsevat potilassängyt) seuraavien toimittajien tarjouk-
set:

1. Respecta Oy

2. AlluMedical Oy

3. Lojer Oy

ja hankinnan osioon 2 (potilaiden kotiosoitteessa sijaitsevat potilassän-
gyt) seuraavien toimittajien tarjoukset:

1. AlluMedical Oy

2. HALTIJA Group Oy

Lisäksi hallintojohtaja päätti, että tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole 
sopimus, vaan valittujen palveluntuottajien kanssa solmitaan erilliset 
sopimukset.  Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua 
siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätök-
sen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Varsinainen sopimuskausi on pituudeltaan kaksi (2) vuotta. Hankintaan 
sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen, jonka käyttööno-
tosta Tilaaja päättää viimeistään kuusi kuukautta ennen perussopimus-
kauden päättymistä. 

Hankinnan sitoumukseton, arvioitu kokonaisarvo Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimialan osalta on noin 1,1 miljoonaa euroa (alv 0 
%) mahdollinen optiokausi (2 vuotta) mukaan lukien. 

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Päätöksen perustelut

Valtuudet

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 19.6.2018 § 165 val-
tuuttanut hallintojohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättä-
mään optiokauden käyttöönotosta, päättämään sopimuksen irtisanomi-
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sesta tai purkamisesta ja allekirjoittamaan hankinnasta solmittavat so-
pimukset.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja 
hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. 

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 1.8.2018 ja korjattu hankintail-
moitus 29.8.2018 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankin-
tailmoitukset.fi 

Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 16.8.2018 mennes-
sä. Saapuneisiin kysymyksiin vastattiin 30.8.2018. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 18.9.2018 ja tarjoukset avattiin 18.9.2018.

Hankinta toteutettiin yhteishankintana HUS:n kanssa ja kilpailutuksen 
käytännön toteutuksesta vastasi HUS Logistiikka.

Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta. Tarjouksensa jättivät: 

1. AlluMedical Oy (2712876-8)

2. HALTIJA Group Oy (2412395-3)

3. Lojer Oy (25525428)

4. Respecta Oy (1623211-3)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

HUS Logistiikka on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoa-
jat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

HUS Logistiikka on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. 
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnönmukaisia.

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Hankintamenettelynä oli avoin menettely ja valintaperusteena oli koko-
naistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Tar-
jouspyyntöasiakirjoissa oli kerrottu tarkemmin hintavertailun perusteet 
ja vertailussa käytettävät eri positioiden erilaiset painoarvot. Hintaver-
tailussa varaosien hinnoilla on pieni painoarvo. 

Lisäksi tarjouspyynnössä oli mainittu se, montako toimittajaa tullaan vä-
hintään valitsemaan, jotta varmistetaan riittävä huoltokapasiteetti.
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Etusijajärjestys tilauksissa on sama, kun valittujen toimittajien numeeri-
nen järjestys hankintapäätöksessä.

Sopimuskausi

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla nykyisten sänkyhuol-
tojen sopimuskauden poikkeavat HUS:n sopimuskausista.

Helsingin kaupungin osalta sopimuskausi alkaa aikaisintaan 16.3.2019 
ja viimeistään 26.11.2019, kun nykyisten sopimusten sopimuskaudet 
päättyvät.

Valinta

HUS Logistiikan ja Helsingin kaupungin edustajat ovat käsitelleet ko-
kouksessaan 20.9.2018 hankintaan saatuja tarjouksia ja tarjouksista 
tehtyä vertailua. 

Hus Logistiikan ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 
hankintapäätökset ovat sisällöltään yhteneväiset. Kumpikin hankintayk-
sikkö tekee hankinnasta omat hankintasopimukset valittujen palvelun-
tuottajien kanssa.

Vertailutaulukko ja tarjoajien vertailupisteet käyvät ilmi päätöksen liit-
teenä olevasta vertailutaulukosta (liite 1).

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.06.2018 § 165

HEL 2018-003992 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

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

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

C) oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajan
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-  tekemään hankinnasta päätöksen
-  päättämään optiokauden käyttöönotosta
-  allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat  sopimuk-
set
-  päättämään sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi
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§ 8
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 8.1.2019

3 § PYSY138 ohje, ikääntyneiden henkilöiden lyhytaikaishoito, sosiaali- 
ja terveystoimiala

4 § Iäkkäiden henkilöiden päivätoiminta, pysyväisohje (PYSY098), so-
siaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 10.1.2019

5 § Hankinta, lääkkeiden annosjakelu, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.1.2019

6 § Hankinta, lääkkeiden annosjakelu ja kuljetus kotihoidon ja palvelua-
sumisen asiakkaille, sosiaali- ja terveystoimiala

7 § Terveydenhuollon asiakasmaksut (Pysyväisohje PYSY046)

8 § Tulkkauspalvelujen antaminen ja korvaaminen (Pysyväisohje PY-
SY018)

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.1.2019

9 § Vahinkoa ja vahingon korvaamista koskevat ohjeet, pysyväisohje 
PYSY032

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 4.1.2019

2 § Osittainen vapautus toimialalle kohdistetusta korvauksesta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 10.1.2019

3 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Go Strong Oy -Jänismetsä (Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 2.1.2019
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1 § Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan pöytäkirjan pitäminen yleises-
ti nähtävänä vuonna 2019

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 9.1.2019

3 § Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimi-
kunnan asettaminen 8.1.2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 8.1.2019

3 § Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankintapäätöksen oikaisu

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 10.1.2019

4 § Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnan väliaikainen jär-
jestäminen

Hallintojohtaja 8.1.2019

2 § Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan vainajien kuljetuk-
set, hankintakeskus H049-17

Hallintojohtaja 10.1.2019

3 § Tekstiviestiominaisuus kontaktienhallintajärjestelmän hankinta Pal-
velukeskus Helsingiltä

4 § Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon henkilöstötoimikunnan aset-
taminen

Tietohallintopäällikkö 2.1.2019

1 § Tietohallintopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Tietohallintopäällikkö 10.1.2019

2 § Oikeuden antaminen tietohallintopalvelujen yksiköiden toimenhalti-
joille hankintojen tekemiseksi

3 § Tietoteknisten perustaitojen oppimisalusta Moodlen harjoitteluym-
päristön hankinta

4 § Hankinta, Pegasoksen palvelinympäristön uusiminen.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 5 ja 8 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 6 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tapio Bergholm

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.01.2019.


