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sekä 74 §, klo 19:05 - 19:06
Umukoro, Elo nuorisoneuvoston edustaja
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sekä 74 §, klo 19:05 - 19:06

Puheenjohtaja
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62-74 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
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Soili Korhonen erityissuunnittelija
62-74 §
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§ 62
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Heidi Aholan ja varatarkasta-
jaksi jäsen Tapio Bergholmin.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi esittelijän ehdotuksesta poiketen 
varatarkastajaksi jäsen Tapio Bergholmin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Heidi Aholan ja varatarkas-
tajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 63
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Perhepalvelujen johtaja Hanna Viitala ja projektipäällikkö Anna-Kaisa 
Tukiala olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa perhekes-
kuksen tilannekatsausta käsiteltäessä.

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):

Perhekeskus - tilannekatsaus. Perhepalvelujen johtaja Hanna Viitala ja 
projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala ovat kutsuttuina asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 27.8.2019 perutaan aikataulul-
lisista syistä. Lautakunta kokoontuu elokuussa ennalta päättäminään 
päivinä 13.8. ja 20.8. ja seuraavan kerran 10.9.2019. Kokouksen pe-
rumisella ei ole merkittävää vaikutusta asioiden käsittelyaikatauluun.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 64
Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä

HEL 2019-003871 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaava hankintasihteeri Christian Ehnlund oli kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
jäsen Karita Toijosen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, va. terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluseteli on 3.6.2019 
alkaen yksi terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistapa. 

Lautakunta vahvistaa palvelusetelin arvoksi 3.6.2019 alkaen 67 euroa 
(alv 0 %).

Samalla lautakunta päättää, että asiakasmaksua ei peritä palvelusete-
lin yhteydessä ja palveluntuottajan on hinnoiteltava palvelunsa siten, 
että palvelusetelin arvo kattaa asiakkaan vastaanottokäynnin ja tarvit-
tavat palvelukuvauksessa määritellyt lisätutkimukset. 

Lisäksi lautakunta päättää, että toimialajohtaja päättää jatkossa lääkä-
ripalvelujen palvelusetelin arvon enimmäismäärästä lautakunnan päät-
tämien raja-arvojen sisällä.

Edelleen lautakunta päättää, että lääkäripalvelujen palvelusetelin raja-
arvot ovat jatkossa 56‒75 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut
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Vastaava hankintasihteeri Christian Ehnlund on kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Terveysasemien lääkäripalvelujen hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmassa 2019 on 
terveysasemia koskevana sitovana tavoitteena terveysasemien T3-
keskiarvon (hoitoonpääsyajan mittari) lasku alle kymmeneen ja yksittäi-
senkin aseman kohdalla alle 20:een vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Lääkärien rekrytointivaikeuksien takia erityisesti lääkärivastaanottojen 
lisääminen kysynnän mukaiseksi on ollut haastavaa. Toisaalta terveys-
asemien kyky reagoida lyhyisiin ja tilapäisiin tuottavuuden ja saatavuu-
den ongelmiin on rajallinen.

Helsingin alueella toimii lukuisia pieniä ja suuria yksityisiä lääkäripalve-
luiden palveluntuottajia. Heidän toimintamallinsa perustuu ja tuottajien 
välinen kilpailuasetelma edellyttää pitkälti hallittua ylikapasiteettia, jotta 
asiakkaita voidaan palvella viiveettä.

Toimialan terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelu on kevään 
2019 aikana kokeillut suoraostoilla lääkärivastaanottojen hankintaa 
palveluntuottajilta. Kokeiluun ovat osallistuneet palveluntuottajina Pihla-
jalinna Oy ja Mehiläinen Oy. Näiltä on suoraostoilla hankittu palvelua, 
johon on kuulunut lääkärin fyysinen vastaanotto, perustason laborato-
rio- ja röntgen-tutkimuksia sekä näihin liittyvä vastausten kertominen 
potilaalle ja tarvittava reagointi, mukaan lukien mahdolliset reseptit, lä-
hetteet, hoito-ohjeet ja sairaslomatodistukset.

Suoraostot ovat mahdollistaneet ketterän ja toimivan ratkaisun terveys-
asemien saatavuuden korjaamiseksi tilapäisissä ja osin jo kroonistu-
neissakin ongelmatilanteissa. Asiakkaat ja henkilökunta ovat olleet tyy-
tyväisiä toimintamalliin. Suoraostopalvelun piiriin on 11.2.‒22.3.2019 
mennessä ohjattu noin 800 asiakasta kuudelta asemalta ja käyneitä on 
ollut noin 460.

Asiakkaalla on myös oikeus olla käyttämättä palveluseteliä, jolloin pal-
velu toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialan omana toimintana.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa asiakkaiden lääkäriin pääsyä tilan-
teessa, jossa odotusajat ovat muodostuneet kohtuuttoman pitkiksi. Pal-
velusetelijärjestelmä lisää asiakkaan valinnanvapautta ja toisaalta 
mahdollistaa terveysasematoiminnan laadukkaan palvelun myös tila-
päisissä tuottavuuden häiriötilanteissa.
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Palvelusetelin käytöstä terveysasemat ja sisätautipoliklinikan budjetin 
sallimissa rajoissa määrittää terveysasemien johtajalääkäri.

Palveluseteliä jaetaan ensisijaisesti T3- ja saatavuusongelmissa paini-
ville asemille. Tavoite on käyttösuunnitelman mukaisen T3:n saavutta-
minen. Johtavat ylilääkärit päättävät terveysasemien johtajalääkärin an-
tamissa rajoissa asemakohtaisista palvelusetelien jakomääristä, jaka-
misen aloittamisesta ja päättämisestä.

Palvelusetelin arvo

Terveysasemien lääkäripalvelujen palvelusetelin arvoksi esitetään tä-
män hetkisten Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan oman toiminnan, 
palveluntuottajien kanssa neuvoteltujen hintojen ja suoraostokokeilun 
tuomien kokemusten pohjalta:

Lääkäripalvelu sisältäen tutkimukset 56–75 euroa (alv 0 %).

Lähtötilanteessa palvelusetelin arvoksi esitetään 67 euroa (alv 0 %).

Hintahaitaria esitetään siksi, että markkinatilanne, ostojen määrä ja 
sääntökirjalla määriteltävä tarkempi palvelunkuvaus voivat vaikuttaa 
markkinahintaan. Siksi on tarkoituksenmukaista, että toimialajohtaja voi 
jatkossa päättää palvelusetelin arvon edellä mainituissa rajoissa. 

Hintahaitarin ylä- ja alarajoja esitetään palveluntuottajilta saatujen hin-
tojen ja suoraostovaiheen kokemusten perusteella.

Kustannukset

Lääkärivastaanottojen järjestäminen palvelusetelillä toteutetaan ter-
veysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun budjetin puitteissa. 
Tarkoitus on korjata saatavuuden ongelmaa. Huomioiden mahdollinen 
piilokysyntä ja toisaalta lyhempien odotusaikojen mahdollinen palvelu-
jen houkuttelevuutta lisäävä vaikutus, lääkärikäyntien määrää tulee tar-
kasti seurata. Lääkärivastaanoton tuottaminen palvelusetelillä on las-
kennallisesti jonkin verran omaa tuotantoa kalliimpaa, mutta tulee kui-
tenkin suoraostolääkäriä edullisemmaksi.

Vuonna 2019 seteliä jaettaisiin enimmillään noin 4 000. Terveysase-
mien lääkärivastaanottojen reppu, eli jo varattujen aikojen kokonais-
määrä, oli maaliskuussa 2019 noin 9 100 vastaanottoaikaa. Tällä pal-
velusetelimäärällä, mikäli tuotanto ei muuten häiriinny, saataisiin rep-
pua purettua merkittävästi ja sillä tulisi olemaan selkeä vaikutus 
T3:een.

Palvelusetelistä päättäminen Helsingissä
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mu-
kaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämi-
sessä se käyttää palveluseteliä.

Sosiaali-ja terveyslautakunnan 18.12.2018 (§ 345) hyväksymän Sosi-
aali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman 2019 mukaan Helsingin 
kaupunki pyrkii edistämään asiakkaan valinnanvapautta ja parantaa 
asiakastyytyväisyyttä luomalla asiakkaalle enemmän valinnanvapau-
den mahdollisuuksia. Siksi nykylainsäädännön mukaisia palveluseteli-
vaihtoehtoja ja niiden käyttöä lisätään sekä kartoitetaan henkilökohtai-
sen budjetin laajentamisen mahdollisuuksia. Palvelusetelivaihtoehto 
terveysasemapalveluissa valmistellaan lautakunnan päätettäväksi ke-
vään 2019 aikana.

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 (§ 5) hyväksymän hallintosäännön 18 
luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai 
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää palvelu-
setelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvistamisesta.

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palveluntuottajille asetetta-
vista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuotta-
jat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelivaihtoehto vaikuttaa myönteisesti terveyteen, hyvinvointiin 
ja elämänlaatuun nopeuttamalla asiakkaiden hoitoon pääsyä. No-
peammalla hoitoon pääsyllä voi olla myös epäsuoria positiivisia vaiku-
tuksia asiakkaiden työkykyyn tai sen palautumiseen.  

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, va. terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 65
Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2018

HEL 2019-001476 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja ter-
veystoimen vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään seuraavasti: Käyttötaloutta 
ja tulosta koskevassa taulukossa sarakkeeseen "Ero 2017" Tulos-riville 
tehdään tekninen kirjoitusvirheen korjaus siten että luvun -4 987,9 tilalle 
muutetaan -5,0.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tapio Bergholm: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden neljännen 
tavoitteen (Potilas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keski-
määrin 10 vuorokauden sisällä (T3< 10 vrk eli kolmas vapaa ajanva-
rausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani) kolmas kappale 
poistetaan.

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Tapio Bergholm: Palvelujen määrällisiä tavoitteita ja toteutumaa 
koskevan taulukon jälkeisen kappaleen loppuun tehdään seuraava li-
säys: "Ympärivuorokautisen hoivan ja laitoshoidon yhteenlasketut suo-
ritteet eivät toteutuneet tulosbudjetin mukaan. Kouluterveydenhoidossa 
lääkärikäynneissä tapahtui suoritteiden alitus."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Tapio Bergholm)
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Jaa-äänet: 9
Mukhtar Abib, Leo Bergman, Sami Heistaro, Johan Lund, Sakari Män-
nikkö, Matias Pajula, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 2
Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Tyhjä: 2
Heidi Ahola, Antti Vainionpää

Poissa: 0

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

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Tapio Bergholm)
Ympärivuorokautisen hoivan ja laitoshoidon yhteenlasketut suoritteet 
eivät toteutuneet tulosbudjetin mukaan. Kouluterveydenhoidossa lääkä-
rikäynneissä tapahtui suoritteiden alitus.

Jaa-äänet: 8
Mukhtar Abib, Sami Heistaro, Johan Lund, Sakari Männikkö, Matias 
Pajula, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Karita Toijonen, Antti Vainionpää

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja ter-
veystoimen vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari on kutsuttuna asiantunti-
jana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2018 on laadittu kau-
pungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia noudattaen. Sosi-
aali- ja terveystoimen käyttötalousmenot ja tulos muodostuivat yhteen-
laskettuina seuraaviksi:

5 10 Sosiaali- ja ter-
veystoimi

TP 2017 TA 2018 TP 2018 Ero 2017 Ero TA

(milj. euroa)      
Tulot yhteensä 204,7 192,4 216,8 12,1 24,4 
Menot yhteensä 2 046,4 2 060,6 2 062,9 -16,5 -2,3
Poistot 11,1 5,6 11,7 0,6 6,1
Tilikauden tulos -1 852,8 -1 873,8 - 1 857,8 -4 987,9 15,9

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2018 ta-
lousarviossa 2 060,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimialan toteutu-
neet menot olivat 2 062,9 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevat 
määrärahat 2,3 milj. eurolla. 

Toimialan toteutuneet tulot olivat 216,8 milj. euroa, joka ylitti talousar-
vion 24,4 milj. eurolla. Pääosa tulojen ylityksestä koostui täyden kor-
vauksen perusteella saaduista valtion korvauksista. Tulojen merkittävä 
ylitys johtui tulojen kirjausmuutoksesta kirjanpitolain mukaiseksi mak-
superustaisesta kirjaamisesta suoriteperustaiseksi kirjaamiseksi. Tulot 
ylittyivät myös kuolinpesien kirjaustavan muutoksesta taseesta käyttö-
taloustuloihin, muista vuokratuloista (Palvelukeskus Helsinki ja liikkeen-
luovutusten jälkeen HUSin maksamat vuokrat) sekä muilta kunnilta ja 
kuntayhtymiltä perityistä korvauksista.

Talousarvion määrärahatarkastelu talousarviokohdittain

Sosiaali- ja terveyspalvelut (5 10 01)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 11 (81)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
09.04.2019

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

5 10 01 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

TP 2017 TA 2018 TP 2018 Ero 2017 Ero TA

(milj. euroa)      
Tulot 168,7 164,6 183,3 14,6 18,7
Menot 1 434,3 1 453,6 1 453,4  19,1 0,2

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu mää-
rärahaa 1 453,6 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 1 453,4 
milj. euroa, joka alitti käytettävissä olleet määrärahat 0,2 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 164,6 milj. euroa. To-
teutuneet tulot olivat 183,3 milj. euroa, joten tulot ylittyivät 18,7 milj. eu-
rolla. Merkittävämmin ylittyivät täyden korvauksen perusteella saadut 
valtion korvaukset, jotka ylittivät budjetoidun tason 19,5 milj. eurolla. 
Täyden korvauksen perusteella saatujen valtion korvausten ylitys johtui 
pääosin tulojen kirjaustavan muutoksesta maksuperustaisesta suorite-
perustaiseksi. Tulot ylittyivät myös kuolinpesien kirjaustavan muutok-
sesta taseesta käyttötaloustuloihin sekä muista vuokratuloista (Palve-
lukeskus Helsinki ja liikkeenluovutusten jälkeen HUSin maksamat 
vuokrat). Myös muilta kunnilta ja kuntayhtymistä perityt korvaukset ylit-
tivät budjetoidun tason 2 milj. eurolla. Asiakkailta perittävät sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksut alittivat budjetoidun tason 10,3 milj. eurolla.

Menolajeittain merkittävämmin talousarvion ylittivät asiakaspalvelujen 
ostot 13,7 milj. eurolla ja muiden palvelujen ostot 7,1 milj. eurolla. Hen-
kilöstömenot alittivat budjetoidun tason 24,8 milj. eurolla.

Palvelukokonaisuuskohtaiset toteutumat (ilman tulospalkkiota ja tam-
mikuussa takautuvasti maksettua kertaerää) olivat sosiaali- ja terveys-
palvelujen talousarviokohdan osalta seuraavat:

Palvelukokonaisuus Budjetti 2018 
(milj. euroa)

TP 2018 
(milj. euroa) 

Ero (milj. 
euroa)

Ero %

Perhe- ja sosiaalipalvelut 373,7 384,5 -10,8 -2,9 %

Terveys- ja päihdepalvelut 315,2 315,9 -0,7 -0,2 %

Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoiva

463,2 463,4 -0,2 -0,04 %

Hallinto 192,5 189,5 3,0 1,6 %

Toimialan yhteiset* 109,0 83,9 25,1 23,0 %

*Toimialan yhteisten budjetti sisältää henkilöstömenoissa koko toimia-
lan tulospalkkiovarauksen.

Palvelukokonaisuuksien menototeumat eivät sisällä henkilöstölle mak-
settua tulospalkkiota eikä takautuvasti tammikuussa maksettua KV-
TES:n kertaerää, yhteensä noin 16,2 milj. euroa.
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Perhe- ja sosiaalipalvelujen toteuma (ilman tulospalkkiota ja kertaerää) 
ylitti budjetin noin 10,8 milj. eurolla. Pääosa perhe- ja sosiaalipalvelujen 
menojen ylityksestä koostui lastensuojelun ylityksestä 10,4 milj. euroa 
ja vammaistyön ylityksestä 3,8 milj. euroa. Lastensuojelussa ylitykset 
koostuivat asiakaspalvelujen ostoista (sijoituksen sosiaalityön kuntout-
tavan laitoshoidon ja kuntouttavan perhehoidon ostot sekä läheisver-
kostosijoitusten kulukorvaukset). Myös vammaistyössä ylitykset koos-
tuivat asiakaspalvelujen ostoista (henkilökohtaisen avun palveluseteli, 
asumisen ja työ- ja päivätoiminnan ostot sekä työ- ja päivätoiminnan 
kuljetukset).

Alitusta syntyi nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä 3 milj. euroa 
asiakaspalvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa. Myös palveluko-
konaisuuden yhteisissä määrärahoissa näkyy kirjanpidollisesti alitukse-
na 1,2 milj. euron varaus, joka toteutui palveluissa.

Terveys- ja päihdepalvelujen toteuma (ilman tulospalkkiota ja kertae-
rää) ylitti tulosbudjetin noin 0,7 milj. eurolla. Terveysasemat ja sisätau-
tien poliklinikan budjetti ylittyi 0,4 milj. euroa, päivystys 2,5 milj. euroa ja 
terveys- ja päihdepalvelujen yhteiset 0,2 milj. euroa. Psykiatria- ja 
päihdepalveluissa budjetti alittui 1,3 milj. eurolla ja suun terveydenhuol-
lossa 1,1 milj. eurolla.

Terveys- ja päihdepalveluissa budjetin suurimmat ylitykset koostuivat 
asiakaspalvelujen ostoista ja muiden palvelujen ostoista, yhteensä noin 
2 milj. euroa, sekä muista ostoista 1 milj. euroa. Alitusta puolestaan oli 
henkilöstömenoissa noin 2,4 milj. euroa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toteuma (ilman tulospalkkiota 
ja kertaerää) toteutui lähes budjetin mukaisesti, kun ylitystä oli 0,2 milj. 
euroa.

Hallinnon tulosbudjetti (ilman tulospalkkiota ja kertaerää) alitti budjetin 
3 milj. eurolla. Hallinnon alitukset koostuivat pääosin muiden palvelujen 
ostoista 2 milj. euroa ja henkilöstömenoista 1,7 milj. euroa. Ylitystä oli 
hallinnon osalta vuokrissa.

Toimialan yhteiset alitti budjetin 25,1 milj. euroa (todellinen alitus 10,1 
milj. euroa, koska yhteisiin oli budjetoitu tulospalkkiovaraus 15 milj. eu-
roa). Toimialan yhteisillä pystyttiin kompensoimaan palvelukokonai-
suuksien ylityksiä.

Henkilöstölle maksettiin tulospalkkiota sivukuluineen 12,4 milj. euroa 
tavoitteiden toteutuessa 97,5-prosenttisesti.

Toimeentulotuki (5 10 02)
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Toimeentulotuen menoihin oli talousarviossa varattu 20,5 milj. euroa. 
Talousarviokohdan menot olivat 16,9 milj. euroa, joka alitti käytettävis-
sä olleet määrärahat 3,6 milj. eurolla. Alitusta syntyi täydentävässä 
toimeentulotuessa 2,4 milj. euroa, ennalta ehkäisevässä toimeentulo-
tuessa 0,6 milj. euroa ja kotouttamistuessa 1,8 milj. euroa. Toimeentu-
lotuen tulomääräraha oli 9,4 milj. euroa. Tulojen toteuma oli 7,8 milj. 
euroa, joka alitti talousarvion 1,6 milj. eurolla. Tulojen alitus syntyi ko-
touttamistuen arviota vähäisemmästä tulojen toteumasta.

Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalve-
lut (5 10 03)

Vastaanottokeskuksille ja muille valtion korvaamille maahanmuuttopal-
veluille oli talousarviossa varattu määrärahaa 14,5 milj. euroa. Talous-
arviokohdan toteuma oli 17,8 milj. euroa, joten menot ylittyivät 3,4 milj. 
euroa. Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahan-
muuttopalvelujen menot ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta lasku-
tettavia eriä, jotka laskutetaan täysimääräisesti.

Vastaanottokeskusten tulomääräraha oli 15,2 milj. euroa ja toteuma oli 
25 milj. euroa. Tulojen ylitys 9,8 milj. euroa koostuu pääosin tulojen kir-
jaamistavan muutoksesta maksuperustaisesta suoriteperustaiseksi.

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen talousarvio on nettobudjetoitu ja sitova toimintakate oli 0,7 
milj. euroa. Tulojen ylityksen vuoksi toimintakate oli 7,2 milj. euroa, joka 
ylitti sitovan toimintakatteen 6,5 milj. eurolla.

Apotti ja Sote-maakuntauudistus (5 10 04)

Apotti ja Sote-maakuntauudistukselle oli varattu talousarviossa määrä-
rahaa 6,3 milj. euroa ja toteuma oli 5,1 milj. euroa, joten menot alittivat 
budjetin 1,2 milj. euroa. Tulomääräraha oli 3,3 milj. euroa, mutta tuloja 
kertyi vain 0,7 milj. euroa, joten tulot alittivat 2,6 milj. euroa. Tulojen vä-
hyyden vuoksi nettobudjetoidun talousarviokohdan toimintakate alitti 
1,32 milj. euroa sitovan toimintakatteen. 

Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen vuoden 2018 talousarviovalmiste-
lun aikana oletettiin Sote- ja maakuntalakien tulevan voimaan vuoden 
2018 aikana ja maakuntavalmisteluun resurssisopimuksella osallistu-
vien sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden määrän arvioitiin olevan 
suurempi kuin lopulta toteutui. 

Kaupunginvaltuusto on 13.2.2019 oikeuttanut sosiaali- ja terveystoimen 
alittamaan maakuntauudistuksen talousarviokohdan 1,32 milj. eurolla.
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 10 
05)

HUS-kuntayhtymän talousarviokohdalle oli varattu määrärahaa 565,7 
milj. euroa. Talousarviokohdan toteuma oli 569,7 milj. euroa. Talousar-
vion toteutuma oli 569,7 milj. euroa, joten määrärahat ylittyivät 4 milj. 
eurolla. Ylitystä pienensi Töölön sairaalan myynnistä saadut tulot, joista 
Helsingin osuus oli 13,5 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan osalta ylitys 
oli 17,5 milj. euroa.

Helsingille tuotetun HUSin oman erikoissairaanhoidon palvelutuotan-
non määrä ja laskutus on ollut talousarviossa arvioitua suurempaa ja 
myös muun palvelutuotannon laskutus (mm. ostopalvelut, palveluseteli) 
ylitti talousarvion.

Kaupunginvaltuusto on 13.2.2019 oikeuttanut sosiaali- ja terveystoimen 
ylittämään HUS-talousarviokohdan määrärahat 4,0 milj. eurolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa 2018 olivat seuraavat sitovat 
toiminnalliset tavoitteet:

1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään pe-
ruspalveluissa, ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 
2017 verrattuna.

Tavoite toteutui. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja kehitettiin. 
Lastensuojeluasiakkaiden määrä väheni vuoteen 2017 verrattuna 422 
asiakkaalla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä nousi 564 asiak-
kaalla.

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

Tavoite toteutui. Palvelutarpeen arviointi oli tehtynä 37,97 %:lla nuorten 
ja aikuissosiaalityön palvelun asiakkaista. Suhteessa viime vuoden 
asiakasmäärään kasvua tapahtui 38,4 %.

3. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus 
kasvaa 2 %-yksikköä vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite ei toteutunut. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäi-
sesti asuvien osalta vuoden 2018 tavoite tarkoittaa, että kehitysvamma-
lain perusteella 23,2 prosenttia kehitysvammaisten asumispalveluja 
saavista asiakkaista on tuetuissa asumispalveluissa vuoden lopussa. 
Tavoite ei aivan toteutunut, ja tuetuissa asumispalveluissa oli 22,1 pro-
senttia asiakkaista (232 asiakasta asumispalvelujen 1052 asiakkaasta).
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Kaikkiaan kehitysvammaisten asumispalveluja saaneiden määrä kasvoi 
vuonna 2018 yhteensä 64 asiakkaalla (6,4 %). Kehitysvammaisten 
oma laitoshoito purettiin vuoden 2018 aikana ja osa asiakkaista siirtyi 
heidän tarpeidensa mukaisesti asumispalvelujen autettuun asumiseen. 
Autetun asumisen asiakasmäärä kasvoi vuoden 2017 lopusta marras-
kuuhun 2018 2,9 prosenttia (18 asiakkaalla, yhteensä autetussa asu-
misessa 632 asiakasta). Koska osa asiakkaista siirtyi autettuun asumi-
seen, ei tuetun asumisen suhteellisen osuuden kasvua saavutettu 
asumispalveluissa.

Lisäksi osa kehitysvammahuollon asiakkaista on sijoitettu tuettuun 
asumiseen sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisen 
asumisen asiakasmäärä (82 asiakasta) on kasvanut 17 prosenttia vuo-
desta 2017 (ShL:n mukainen asuminen ei ole mukana asumispalvelu-
jen luvuissa).

Kehitysvammaisten asumispalveluihin piti valmistua Jätkäsaaren palve-
luasumisryhmä helmikuussa 2018, mutta talo valmistuu vasta helmi-
kuussa 2019, jolloin sinne muuttaa 7 tukiasukasta. Kaupungin asunto-
tuotannosta toivottuja tukiasuntoja ei ole saatu käyttöön yhtä paljon 
kuin toivottiin.

4. Potilas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 
vuorokauden sisällä (T3< 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika ka-
lenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Tavoite ei toteutunut. T3 oli 16 vuorokautta vuoden 2018 lopussa. Selit-
täviä tekijöitä tavoitteen toteutumattomuudelle oli useita.

Terveyskeskuslääkäreiden viroista 74 prosenttia oli täytetty vakinaisella 
viranhaltijalla, ja kokonaan hoitamattomia virkoja oli 14 prosenttia jou-
lukuussa. Palveluja tarjotaan terveysasemilta enenevässä määrin muu-
ten kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Tämä ei ole kuitenkaan vielä 
oleellisesti vähentänyt tavanomaisten kiireettömien vastaanottojen ky-
syntää (T3), kun palvelujen kysyntä kokonaisuudessaan on samanai-
kaisesti kasvanut.

Rekrytointia tehostetaan muun muassa lääkäreille ja lääketieteen opis-
kelijoille järjestettyjen tapahtumien yhteydessä ja parantamalla nuorten 
lääkäreiden tukea ja ohjausta. Yhä suurempaa osaa kysynnästä pyri-
tään hoitamaan sähköisillä palveluilla. Terveys- ja hyvinvointikeskus-
toimintamallin avulla varmistetaan, että asiakkaat ohjautuvat tarpeensa 
mukaiselle työntekijälle, jotta käytettävissä oleva lääkärityövoima saa-
daan kohdistettua oikein. Myös lääkäreiden palkkausta tulee arvioida 
osana lääkäritilanteen parantamista. Lisäksi ostopalveluja käytetään 
tarvittaessa tilapäisesti.
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5. Asiakas pääsee hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle alle 
kolmessa kuukaudessa (T3< 90 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika 
kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani). 

Tavoite toteutui. Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän 
vastaanoton (ns. 3R tutkimusaika) kolmannen vapaan ajan (T3) medi-
aanin keskiarvo oli 66 vuorokautta.

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

Tavoite toteutui. Hoitopäivien lukumäärä suhteessa kaikkien avohoito-
potilaiden lukumäärään väheni 0,4 yksikköä.

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

Tavoite toteutui. Kotona asuvien palveluja on vahvistettu. Kvartaaliseu-
rannassa kasvuprosentti kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuu-
desta koko väestöryhmään verrattuna vaihteli välillä 0,16‒0,5 % pää-
tyen 0,16 %:n kasvuun vuoteen 2017 verrattuna.

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

Tavoite toteutui. Laitoshoidossa olevien osuus laski 0,4 % ja palvelua-
sumisessa olevien osuus nousi 0,3 %. 

9.  Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 % vuoteen 2017 verrattuna.

Tavoite toteutui. Sähköinen asiointi lisääntyi 21 % vuoteen 2017 verrat-
tuna. 

10. Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 
2017 verrattuna.

Tavoite toteutui.

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

Tavoite toteutui. Lapsiperheiden osuus ehkäisevää toimeentulotukea 
saaneista oli 48 %.

Palvelujen määrälliset tavoitteet ja toteuma (kaikissa suoritteissa käynti sisältää 
vain käynnit, hoitoasiointi eriteltynä valituissa palveluissa)

 TA 2018 TP 2018 Ero TA
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Terveysneuvonta, tervey-
denhoitajan käynti

225 000 227 473 +2 473

Terveysneuvonta, lääkäri-
käynti

58 000 51 496 -6 504

Kouluterveydenhuolto, ter-
veydenhoitajan käynti

114 000 115 790 +1 790

Opiskeluterveydenhuolto, 
terveydenhoitajan käynti

48 000 49 116 +1 116

Koulu- ja opiskelutervey-
denhuolto, lääkärikäynti

22 000 19 760 -2 240

Lastensuojelun perhehoito, 
hoitovrk

328 000 328 252 +252

Lastensuojelun laitoshoito, 
hoitovrk

191 000 207 209 +16 209

Läheisverkostosijoitukset, 
hoitovrk

13 000 8 959 -4 041

Kasvatus- ja perheneuvon-
ta, käynti

21 000 19 092 -1 908

Lapsiperheiden kotipalvelu, 
käynti

28 000 31 466 +3 466

Terveysaseman lääkärin 
vastaanotto, käynti

480 000 466 223 -13 777

Terveysaseman lääkärin 
vastaanotto, muu asiointi

300 000 299 402 -598

Terveysaseman hoitajan 
vastaanotto, käynti

410 000 427 538 +17 538

Terveysaseman hoitajan 
vastaanotto, muu asiointi

350 000 477 876 +127 876

Suun terveydenhuolto, 
käynti

530 000 526 276 -3 724

Pkl-vastaanotto, käynti 48 000 47 736 -264

Pkl-vastaanotto, muu 
asiointi

21 000 24 653 +3 653

Sisätautien päivystyspo-
liklinikka, käynti

45 000 48 908 +3 908

Terveyskeskuspäivystys, 
käynti

135 000 138 685 +3 685

Päivystyksen psykiatrian 
plk, käynti

 
9 000

 
10 152

 
+1 152

Psykiatrian avohoito, käynti175 000 180 352 +5 352

Psykiatrian avohoito, muu 
asiointi

70 000 75 729 +5 729
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Psykiatrian vuodeosasto-
hoitopäivät*

70 000 73 139 +3 139

Psykiatrian avohoitopäivä 60 000 43 594 -16 406

Polikliininen päihdehuolto, 
as.käynnit vuoden aikana

65 000 55 544 -9 456

Korvaushoito, käynnit vuo-
den aikana

140 000 126 886 -13 114

Päihdehuollon asumispal-
velut, asumisvuorokaudet 
yht.

75 000 67 384 -7 616

Päihdehuollon laitoshuolto, 
hoitovuorokaudet yht.

33 000 26 184 -6 816

Kotihoito, käynti 2 900 000 2 940 055 +40 055

Kotihoito, muu asiointi 400 000 288 561 -111 439

Somaattinen sairaalahoito, 
päättyneet hoitojaksot**

28 000 27 119 -881

Iäkkäiden ympärivuorokau-
tinen palveluasuminen, 
vrk***

1 100 000 1 061 727 -38 273

Iäkkäiden ympärivuorokau-
tinen laitoshoito, vrk****

400 000 356 597 -43 403

  

* sisältää sekä psykiatrian vuodeosastohoidon että kuntoutuspsykiat-
rian vuodeosastohoidon

** ei sisällä päättyneitä päihdehuollon hoitojaksoja

*** sisältää vain pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen

**** sisältää vain pitkäaikaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon

Määrällisissä tavoitteissa suurin poikkeama oli kotihoidon muussa 
asioinnissa. Kotihoidon muu asiointi sisältää etäkäynnit, joiden määrä 
ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa hoitovuoro-
kaudet kasvoivat ja voimakkainta kasvu oli laitoshoidossa. 

Muiden määrällisten suoritteiden osalta poikkeama ei merkittävää tai 
edustaa strategisessa tarkastelussa positiivista kehitystä kuten ter-
veysaseman hoitajan vastaanoton muu asiointi, jossa kasvu on ollut 
voimakasta sähköisessä asioinnissa.

Investointitalous
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 TA 2018 Ylitysoikeus 2018 TP 2018 Ero
(1 000 euroa)     
Tietotekniikkahan-
kinnat

  -6 650  -2 000   -7 139  489

Muut hankinnat   -4 000   -2 365  -3 224 -776
Menot yhteensä -10 650  -4 365 -10 363 -287

  

Määrärahaa käytettiin 10,4 milj. euroa. Käytettävissä oli yhteensä 15,1 
milj. euroa, joka koostui talousarvioon varatusta 10,65 milj. eurosta ja 
edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnetyistä 4,4 milj. euron ylitysoikeudesta. Merkittävimpiä tietotek-
niikan investointeja ovat olleet järjestelmien ja tietoliikenneverkon yllä-
pitokehityshankkeet sekä työasemien uusiminen. Merkittävimpiä muita 
hankintoja ovat olleet Kalasataman kalusteet, lääkelaitteet, valvonta- 
hälytysjärjestelmät sekä hammashoitoyksiköiden uusiminen. Määrära-
haa jäi käyttämättä 4,7 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

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.03.2019 § 52

HEL 2019-001476 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.03.2019 Pöydälle

Talous- ja strategiapäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Tapio Bergholmin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi
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§ 66
Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuodelta 2018

HEL 2019-003405 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 toimintakertomuksen ja lähet-
tää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2018 (korjattu 
2.4.2019)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin ja sen toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain tilinpäätöksen 
lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimialakohtaiset toi-
mintakertomukset. 

Toimialat laativat vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Toimialat lä-
hettävät toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakun-
tansa kautta kertomusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Toimintakertomus tarjoaa lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja 
toimialan kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteu-
tumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. 

Toimintakertomuksessa myös kuvataan olennaiset toiminnassa ja or-
ganisaatiossa kuluneen vuoden aikana tapahtuneet muutokset.
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Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 toimintakertomus on tämän 
asian liitteenä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2018 (korjattu 
2.4.2019)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.03.2019 § 53

HEL 2019-003405 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.03.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Tapio Bergholmin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi
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§ 67
Selvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle Helsinki Lapset SIB -vai-
kuttavuusinvestoinnin hankinnasta

HEL 2019-003438 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan selvi-
tyksen Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinnasta.

Yhteenveto

Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinnan tavoitteena on 
lisätä lasten hyvinvointia ja katkaista lastensuojeluasiakkuuksien periy-
tymisen kierre kohdentamalla toimenpiteitä ennaltaehkäisevästi ja pit-
käkestoisesti perheisiin, jotka on tunnistettu näitä toimenpiteitä tarvitse-
viksi sekä niistä hyötyviksi. Tukitoimet käännetään raskaista korjaavista 
palveluista varhaisen tuen kevyempiin ennakoiviin palveluihin. 

Rahoitusinstrumenttina toimenpiteessä käytetään Lapset SIB (Social 
Impact Bond) -vaikuttavuusinvestoinnin mallia. Vaikuttavuussijoittami-
sen avulla yksityiset sijoittajat osallistuvat merkittävien yhteiskunnallis-
ten ongelmien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen. 

Toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuvat yhteistyössä 
kunnan asiantuntijoiden ja ulkopuolisten organisaatioiden osaajien 
kanssa. SIB-mallilla rahoitetaan toimenpiteet, joilla haluttu lopputulos 
on saavutettavissa, ja sijoittajat kantavat toiminnan riskin. Kunta mak-
saa toimenpiteiden mitattavista ja todennettavista tuloksista.

KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut toimeksiannon lasten, lapsiper-
heiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen -rahaston rakentamisesta, 
perustamisesta ja hallinnoinnista kesällä 2016. Kilpailutuksen voitti FIM 
Varainhoito Oy (FIM), joka käyttää alihankkijoina kohdesektorin asian-
tuntijaa Lastensuojelun Keskusliittoa (LSKL) ja vaikuttavuussijoittami-
sen asiantuntijaa Epiqus Oy:tä (Epiqus). 

Hankinta perustuu KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen 
KLKH111 Vaikuttavuusinvestointi – Lasten ja lapsiperheiden hyvin-
voinnin parantaminen, jonka perusteella kaupunki tekee asiakaskohtai-
sen sopimuksen FIM Pääomarahastot Oy:n ja FIM Varainhoito Oy:n 
kanssa. Helsingin kaupungin hankintapäätös tehdään kaupunginkans-
liassa. 

Tausta
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Yhteiskunnasta syrjään jääminen on usein nuorella monien vastoin-
käymisten summa, johon ovat vaikuttaneet myös oman lapsuudenper-
heen tilanteet. Toimeentulon vaikeudesta ja lastensuojelun tarpeen yli-
sukupolvistumisesta on tutkimuksellista näyttöä (esimerkiksi THL:n ko-
horttitutkimukset). Helsingissä alueellinen eriytyminen on saanut aikaan 
keskittymiä, joissa lasten ja lapsiperheiden tukemisessa tarvitaan 
enemmän panostuksia. 

Sitra toteutti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa analyysin las-
tensuojelun asiakkuuksista Meri-Rastilan ja Kallahden alueella. Analyy-
sissä tuotettiin palvelunkäyttötilastojen ja sosiaalityöntekijöiden arvioi-
den pohjalta asiakassegmentit, joissa kahdessa ryhmässä tunnistettiin 
ylisukupolvisen syrjäytymisen riskiä. 

Kohderyhmä ja palveluihin ohjautuminen

Hankkeen pääkohderyhmäksi valittiin lapset, joilla korostui käyttäytymi-
seen liittyvät ongelmat, kuten koulunkäynnin ja opiskelun vaikeudet, 
psyykkinen vointi ja mielenterveysongelmat, väkivaltainen käyttäytymi-
nen, päihteiden käyttö ja kaverisuhteet. Lisäksi palveluun otetaan lap-
sia, joiden perheissä on vanhemmuuteen liittyviä vaikeuksia.

Sitran tekemän analyysin mukaan osa lastensuojelun asiakkuuksista 
olisi ollut ehkäistävissä ja tarve interventiopalveluille olisi tunnistettavis-
sa jo 4‒6-vuotiailla. Nämä lapset koetaan palveluissa väliinputoajina ja 
tarve perheiden kohdennetulle tukemiselle on suuri. 

Jotta väestöpohja saadaan tarpeeksi laajaksi, kohdealueeksi valittiin 
Mellunkylän ja Vuosaaren peruspiirit. Näiltä alueilta valitaan 40 lasta 
perheineen vuosittain mukaan interventiopalveluihin. Erityisinä tuen 
tarpeen tunnistamisen kiintopisteinä nähdään neuvolan 4-vuotistarkas-
tus ja varhaiskasvatus. 

Interventiopalveluihin mukaantulon ehdoton edellytys on se, että perhe 
on halukas yhteistyöhön. Koska tavoitteena on myös periytyvän huono-
osaisuuden, alueellisen eriarvoistumisen sekä ylisukupolvisen syrjäy-
tymiskierteen katkaiseminen, puututaan interventiokokonaisuudessa 
juurisyihin ja perheen mahdollisiin riskitekijöihin, kuten koulutukseen ja 
työllisyyteen. Lapsen sisarukset ovat interventionpalveluihin mukaan 
oton puoltavana tekijänä.

Interventiomallina ”Perheohjaamo”

Pääkohderyhmän lasten tarpeet liittyvät käyttäytymisen ongelmiin. In-
terventiokokonaisuudella pyritään tarttumaan ongelmien juurisyihin ja 
palveluiden keskiöön otetaan lapsen koko perhe. Rinnalla kulkevassa 
”Perheohjaamossa” on kolme eri tasoa: yksilöllinen tuki, ryhmätoiminta 
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sekä yhteisö- ja vertaistukiryhmä. Interventiomallin kehittäjänä on ollut 
Lastensuojelun keskusliitto ja palvelukokonaisuuden toteutus tulee tä-
män järjestön kautta.  

Kohderyhmän perheet tunnistetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatuksen, neuvolan, sosiaalitoimen sekä Lapset SIB -palve-
luntuottajan kanssa. Perheet saavat rinnalla kulkijan, joka tukee perhet-
tä heidän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin. 

Uusia lapsia otetaan mukaan interventio-ohjelmaan vuosina 
2019‒2023 (viisi vuosikohorttia). Interventiokokonaisuus kestää yh-
teensä kuusi vuotta. Suurin osa perheiden interventioista toteutetaan 
kolmen vuoden kuluessa. Interventiojakso voi kuitenkin olla lyhempi tai 
pidempi riippuen lapsen ja perheen tarpeista. Interventiot siirtyvät vähi-
tellen yksilötasosta yhteisötasolle.

Rahoitusmalli

Rahoitusinstrumenttina toimenpiteessä käytetään Lapset SIB -vaikutta-
vuusinvestoinnin mallia. Social Impact Bond (SIB) on tulosperusteinen 
rahoitussopimus ja vaikuttavuussijoittamisessa käytettävä instrumentti. 
SIB-mallilla rahoitetaan toimenpiteet, joilla haluttu lopputulos on saavu-
tettavissa. Tulosperusteinen rahoitussopimuksessa sijoittajat kantavat 
hankkeen taloudellisen riskin ja kunta maksaa toimenpiteiden mitatta-
vista ja todennettavista tuloksista. Ohjelman sopimusjakso on 
1.4.2019‒31.3.2031. 

Mallin tuloksia seurataan kaupungin yhdeksän eri palvelun kautta. Nä-
mä palvelut ovat raskaita ja kalliita korjaavia palveluita, joiden käyttöä 
pyritään ennaltaehkäisemään. Kaupunki seuraa hankkeessa mukana 
olevien lasten palveluiden käyttömääriä näissä valituissa palveluissa ja 
raportoi niistä vuosittain rahastolle.

Lasten tulevat palvelunkäyttökustannukset arvioidaan Sitran analyysin 
mukaan olevan 39 000 euroa vuodessa lasta kohti. Interventiopalvelui-
den kustannukset arvioidaan olevan 8 300 euroa vuodessa lasta kohti, 
joten onnistuessaan malli tuottaisi huomattavia säästöjä. Interventioi-
den odotetaan ehkäisevän kymmenen prosenttia tulevista täysimääräi-
sistä lastensuojeluasiakkuuksista. Lisäksi palveluista arvioidaan hyöty-
vän ainakin yksi sisarus.

Mallissa ennaltaehkäisevien toimien positiiviset vaikutukset näkyisivät 
rahastossa viiden vuoden jälkeen. Rahasto lähtee 5 prosentin tuotto-
odotuksesta ja sen voittoleikkuri kulkee 8 prosentissa. Tämän enempää 
sijoittajat eivät saa tuottoa vaan tuotto jää Helsingille. Mikäli säästöä ei 
saavuteta, rahasto ja sijoittajat kantavat rahoitettujen interventioiden ja 
rahaston hallinnon kustannukset.
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Tulospalkkio maksetaan kerran vuodessa. Rahastomallin mukaan en-
simmäinen maksuerä tulee maksuun vuonna 2021 ja viimeinen 2032. 
Tuoton laskenta perustuu sovittujen palveluiden käyttöpäivien seuran-
taan, joita kaupunki raportoi rahastolle vuosittain. Viiden prosentin tuot-
to-odotuksella Helsingin tulospalkkioiden määrä olisi Sitran palvelukus-
tannuslaskennan mukaan koko 12 vuoden ajalta arviolta 5,9 miljoonaa 
euroa. Palkkion maksaminen jakaantuisi sosiaali- ja terveystoimialan ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välillä seurannassa olevien pal-
veluiden kustannusjakauman kautta.

Hankkeen ohjaus ja koordinointi

Helsinki Lapset SIB -hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jolla on 
hankkeen budjettivastuu. Ohjausryhmä päättää, mitä palveluja inter-
ventioon hankitaan ja tekee sopimukset palveluntuottajien kanssa. Oh-
jausryhmässä on rahaston ja kaupungin edustaja sekä näiden molem-
pien osapuolten hyväksymä riippumaton jäsen. 

Hankkeella on myös koordinaatioryhmä, joka on läheisessä yhteydessä 
konkreettiseen työhön. Koordinaatioryhmä raportoi hankkeen tilantees-
ta ohjausryhmälle ja ehdottaa ohjausryhmälle, mitä palveluja lapset tar-
vitsisivat. 

Hankkeen seuranta ja arviointi

Hankkeen seurantaa tehdään vuosittain kaupungin palvelun käyttöseu-
rannan kautta, jossa katsotaan vaikuttavatko interventiotoimet raskaita 
palveluja ennaltaehkäisevästi. Interventiopalveluja annetaan viiden 
vuoden ajan, mutta lasten seuranta jatkuu koko hankkeen loppuajan, 
joka kokonaisuudessaan on 12 vuotta.  

Lisäksi kaupunki seuraa, näkyykö tehdyillä toimilla alueellisia vaikutuk-
sia Mellunkylän ja Vuosaaren alueella. Seuranta-ajan lopuksi kerty-
neestä aineistosta tehdään analyysi ja tuloksista raportoidaan, mahdol-
lisia tutkimuskumppaneita haetaan kaupungille. Lisäksi varaudutaan 
tekemään yhteistyötä THL:n kanssa, jos se käynnistää aiheesta tutki-
muksen. Hankkeen ohjausryhmä vastaa ohjelman seurannasta ja ar-
vioinnista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Rajamäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinta on kaupungin-
hallituksen kaupunkistrategian mukaisen Mukana -ohjelman yksi toi-
menpiteistä. Mukana-ohjelma on kaupungin yhteinen syrjäytymisen eh-
käisemisen kärkihanke.

Vastaavaa hankintaa ei ole aiemmin tehty kaupungilla.

Hankinta on tarkoitus tehdä 30.4.2019 mennessä.

Selvitys tuodaan samansisältöisenä tiedoksi sekä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalle että sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Rajamäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.03.2019 § 109

HEL 2019-003438 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan selvi-
tyksen Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinnasta:

Yhteenveto

Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinnan tavoitteena on 
lisätä lasten hyvinvointia ja katkaista lastensuojeluasiakkuuksien periy-
tymisen kierre kohdentamalla toimenpiteitä ennaltaehkäisevästi ja pit-
käkestoisesti perheisiin, jotka on tunnistettu näitä toimenpiteitä tarvitse-
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viksi sekä niistä hyötyviksi. Tukitoimet käännetään raskaista korjaavista 
palveluista varhaisen tuen kevyempiin ennakoiviin palveluihin.

Rahoitusinstrumenttina toimenpiteessä käytetään Lapset SIB (Social 
Impact Bond) -vaikuttavuusinvestoinnin mallia. Vaikuttavuussijoittami-
sen avulla yksityiset sijoittajat osallistuvat merkittävien yhteiskunnallis-
ten ongelmien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen. 

Toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuvat yhteistyössä 
kunnan asiantuntijoiden ja ulkopuolisten organisaatioiden osaajien 
kanssa. SIB-mallilla rahoitetaan toimenpiteet, joilla haluttu lopputulos 
on saavutettavissa, ja sijoittajat kantavat toiminnan riskin. Kunta mak-
saa toimenpiteiden mitattavista ja todennettavista tuloksista.

KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut toimeksiannon lasten, lapsiper-
heiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen -rahaston rakentamisesta, 
perustamisesta ja hallinnoinnista kesällä 2016. Kilpailutuksen voitti FIM 
Varainhoito Oy (FIM), joka käyttää Alihankkijoina kohdesektorin asian-
tuntijaa Lastensuojelun Keskusliittoa (LSKL) ja vaikuttavuussijoittami-
sen asiantuntijaa Epiqus Oy:tä (Epiqus). 

Hankinta perustuu KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen 
KLKH111 Vaikuttavuusinvestointi – Lasten ja lapsiperheiden hyvin-
voinnin parantaminen, jonka perusteella kaupunki tekee asiakaskohtai-
sen sopimuksen FIM Pääomarahastot Oy:n ja FIM Varainhoito Oy:n 
kanssa. Helsingin kaupungin hankintapäätös tehdään kaupunginkans-
liassa. 

Tausta

Yhteiskunnasta syrjään jääminen on usein nuorella monien vastoin-
käymisten summa, johon ovat vaikuttaneet myös oman lapsuudenper-
heen tilanteet. Toimeentulon vaikeudesta ja lastensuojelun tarpeen yli-
sukupolvistumisesta on tutkimuksellista näyttöä (esimerkiksi THL:n ko-
horttitutkimukset). Helsingissä alueellinen eriytyminen on saanut aikaan 
keskittymiä, joissa lasten ja lapsiperheiden tukemisessa tarvitaan 
enemmän panostuksia. 

Sitra toteutti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa analyysin las-
tensuojelun asiakkuuksista Meri-Rastilan ja Kallahden alueella. Analyy-
sissä tuotettiin palvelunkäyttötilastojen ja sosiaalityöntekijöiden arvioi-
den pohjalta asiakassegmentit, joissa kahdessa ryhmässä tunnistettiin 
ylisukupolvisen syrjäytymisen riskiä. 

Kohderyhmä ja palveluihin ohjautuminen
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Hankkeen pääkohderyhmäksi valittiin lapset, joilla korostui käyttäytymi-
seen liittyvät ongelmat, kuten koulunkäynnin ja opiskelun vaikeudet, 
psyykkinen vointi ja mielenterveysongelmat, väkivaltainen käyttäytymi-
nen, päihteiden käyttö ja kaverisuhteet. Lisäksi palveluun otetaan lap-
sia, joiden perheissä on vanhemmuuteen liittyviä vaikeuksia.

Sitran tekemän analyysin mukaan osa lastensuojelun asiakkuuksista 
olisi ollut ehkäistävissä ja tarve interventiopalveluille olisi tunnistettavis-
sa jo 4–6-vuotiailla. Nämä lapset koetaan palveluissa väliinputoajina ja 
tarve perheiden kohdennetulle tukemiselle on suuri. 

Jotta väestöpohja saadaan tarpeeksi laajaksi, kohdealueeksi valittiin 
Mellunkylän ja Vuosaaren peruspiirit. Näiltä alueilta valitaan 40 lasta 
perheineen vuosittain mukaan interventiopalveluihin. Erityisinä tuen 
tarpeen tunnistamisen kiintopisteinä nähdään neuvolan 4-vuotistarkas-
tus ja varhaiskasvatus. 

Interventiopalveluihin mukaantulon ehdoton edellytys on se, että perhe 
on halukas yhteistyöhön. Koska tavoitteena on myös periytyvän huono-
osaisuuden, alueellisen eriarvoistumisen sekä ylisukupolvisen syrjäy-
tymiskierteen katkaiseminen, puututaan interventiokokonaisuudessa 
juurisyihin ja perheen mahdollisiin riskitekijöihin, kuten koulutukseen ja 
työllisyyteen. Lapsen sisarukset ovat interventionpalveluihin mukaan 
oton puoltavana tekijänä.

Interventiomallina ”perheohjaamo”

Pääkohderyhmän lasten tarpeet liittyvät käyttäytymisen ongelmiin. In-
terventiokokonaisuudella pyritään tarttumaan ongelmien juurisyihin ja 
palveluiden keskiöön otetaan lapsen koko perhe. Rinnalla kulkevassa 
”Perheohjaamossa” on kolme eri tasoa: yksilöllinen tuki, ryhmätoiminta 
sekä yhteisö- ja vertaistukiryhmä. Interventiomallin kehittäjänä on ollut 
Lastensuojelun keskusliitto ja palvelukokonaisuuden toteutus tulee tä-
män järjestön kautta.  

Kohderyhmän perheet tunnistetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatuksen, neuvolan, sosiaalitoimen sekä Lapset SIB -palve-
luntuottajan kanssa. Perheet saavat rinnalla kulkijan, joka tukee perhet-
tä heidän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin. 

Uusia lapsia otetaan mukaan interventio-ohjelmaan vuosina 2019-2023 
(viisi vuosikohorttia). Interventiokokonaisuus kestää yhteensä kuusi 
vuotta. Suurin osa perheiden interventioista toteutetaan kolmen vuoden 
kuluessa. Interventiojakso voi kuitenkin olla lyhempi tai pidempi riip-
puen lapsen ja perheen tarpeista. Interventiot siirtyvät vähitellen yksilö-
tasosta yhteisötasolle.
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Rahoitusmalli

Rahoitusinstrumenttina toimenpiteessä käytetään Lapset SIB -vaikutta-
vuusinvestoinnin mallia. Social Impact Bond (SIB) on tulosperusteinen 
rahoitussopimus ja vaikuttavuussijoittamisessa käytettävä instrumentti. 
SIB-mallilla rahoitetaan toimenpiteet, joilla haluttu lopputulos on saavu-
tettavissa. Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa sijoittajat kanta-
vat hankkeen taloudellisen riskin ja kunta maksaa toimenpiteiden mitat-
tavista ja todennettavista tuloksista. Ohjelman sopimusjakso on 
1.4.2019-31.3.2031. 

Mallin tuloksia seurataan kaupungin yhdeksän eri palvelun kautta. 
Nämä palvelut ovat raskaita ja kalliita korjaavia palveluita, joiden käyt-
töä pyritään ennaltaehkäisemään. Kaupunki seuraa hankkeessa mu-
kana olevien lasten palveluiden käyttömääriä näissä valituissa palve-
luissa ja raportoi niistä vuosittain rahastolle. 

Lasten tulevat palvelunkäyttökustannukset arvioidaan Sitran analyysin 
mukaan olevan 39 000 euroa vuodessa lasta kohti. Interventiopalvelui-
den kustannukset arvioidaan olevan 8 300 euroa vuodessa lasta kohti, 
joten onnistuessaan malli tuottaisi huomattavia säästöjä. Interventioi-
den odotetaan ehkäisevän kymmenen prosenttia tulevista täysimääräi-
sistä lastensuojeluasiakkuuksista. Lisäksi palveluista arvioidaan hyöty-
vän ainakin yksi sisarus. 

Mallissa ennaltaehkäisevien toimien positiiviset vaikutukset näkyisivät 
rahastossa viiden vuoden jälkeen. Rahasto lähtee 5 prosentin tuotto-
odotuksesta ja sen voittoleikkuri kulkee 8 prosentissa. Tämän enempää 
sijoittajat eivät saa tuottoa vaan tuotto jää Helsingille. Mikäli säästöä ei 
saavuteta, rahasto ja sijoittajat kantavat rahoitettujen interventioiden ja 
rahaston hallinnon kustannukset. 

Tulospalkkio maksetaan kerran vuodessa. Rahastomallin mukaan en-
simmäinen maksuerä tulee maksuun vuonna 2022 ja viimeinen 2032. 
Tuoton laskenta perustuu sovittujen palveluiden käyttöpäivien seuran-
taan, joita kaupunki raportoi rahastolle vuosittain. Viiden prosentin tuot-
to-odotuksella Helsingin tulospalkkioiden määrä olisi Sitran palvelukus-
tannuslaskennan mukaan koko 12 vuoden ajalta arviolta 5,9 miljoonaa 
euroa. Palkkion maksaminen jakaantuisi sosiaali- ja terveystoimialan ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välillä seurannassa olevien pal-
veluiden kustannusjakauman kautta.

Hankkeen ohjaus ja koordinointi

Helsinki Lapset SIB -hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jolla on 
hankkeen budjettivastuu. Ohjausryhmä päättää mitä palveluita inter-
ventioon hankitaan ja tekee sopimukset palveluntuottajien kanssa. Oh-
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jausryhmässä on rahaston ja kaupungin edustaja sekä näiden molem-
pien osapuolten hyväksymä riippumaton jäsen. 

Hankkeella on myös koordinaatioryhmä, joka on läheisessä yhteydessä 
konkreettiseen työhön. Koordinaatioryhmä raportoi hankkeen tilantees-
ta ohjausryhmälle ja ehdottaa ohjausryhmälle mitä palveluita lapset tar-
vitsisivat. 

Hankkeen seuranta ja arviointi

Hankkeen seurantaa tehdään vuosittain kaupungin palvelun käyttöseu-
rannan kautta, jossa katsotaan vaikuttavatko interventiotoimet raskaita 
palveluita ennaltaehkäisevästi. Interventiopalveluita annetaan viiden 
vuoden ajan, mutta lasten seuranta jatkuu koko hankkeen loppuajan, 
joka kokonaisuudessaan on 12 vuotta.

Lisäksi kaupunki seuraa näkyykö tehdyillä toimilla alueellisia vaikutuk-
sia Mellunkylän ja Vuosaaren alueella. Seuranta-ajan lopuksi kerty-
neestä aineistosta tehdään analyysi ja tuloksista raportoidaan. Tulosten 
laajaa analyysiä varten haetaan kaupungille mahdollisia tutkimus-
kumppaneita. Lisäksi varaudutaan tekemään yhteistyötä THL:n kanssa, 
jos se käynnistää aiheesta tutkimuksen. Hankkeen ohjausryhmä vastaa 
ohjelman seurannasta ja arvioinnista.

Käsittely

26.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat Katja Rajaniemi ja Crister Nyberg. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kannattaja: Heikki Valmu

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Tiina 
Larsson, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Heikki Valmu

Tyhjä: 0
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Poissa: 3
Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari, Pia Kopra

Äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Muita ehdotuksia ei 
tehty, joten asiasta päätettiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Vesa Korkkula: Jätän eriävän mielipiteen Helsinki Lapset SIB -
vaikuttavuusinvestoinnin hankinnasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Rajaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.03.2019 § 55

HEL 2019-003438 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.03.2019 Pöydälle

Projektipäällikkö Katja Rajaniemi ja opiskelijahuollon päällikkö Crister 
Nyberg olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen joutui poistumaan kokouksesta kesken asian 
käsittelyn ja hallintojohtaja Tiina Mäki toimi tämän asian ja kokoukses-
sa sitä seuranneiden asioiden esittelijänä (tämän pöytäkirjan § 56‒61).

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Antti Vainionpään ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Rajamäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi
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§ 68
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin päi-
vystystoimintojen siirron vaikutusten seurantaa ja raportointia

HEL 2018-011712 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Antti Vainionpään ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveysvirasto antaa seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupun-
gin päivystystoimintojen siirron vaikutusten seurantaa ja raportointia:

"Helsingin kaupungin tuottamien päivystyspalvelujen integraatio Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) toteutui 7.1.2019 vuon-
na 2016 alkaneen valmistelun jälkeen. Yhdistymisen taustalla oli valtio-
neuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoi-
salakohtaisista edellytyksistä (583/2017). 

Asetuksen mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, et-
tä terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitettua kiireellistä hoitoa on saata-
villa kaikkina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoidon yhteydessä 
tai erillisessä päivystyksen toteuttamista varten suunnitellussa ympäri 
vuorokauden toimivassa päivystysyksikössä. Ympärivuorokautinen päi-
vystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteispäivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkö-
kohdista muuta johdu.
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Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn vuoden 2018 talousarvion ja HUSin 
hallituksen joulukuussa 2017 tekemän linjauksen mukaisesti kaupungin 
päivystystoiminnan (mukaan lukien virka-ajan ulkopuolinen suun ter-
veydenhuollon päivystys) siirto HUSille päätettiin valmistella siten, että 
siirto toteutuu vuoden 2019 alussa.

Integraatiossa Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikat sekä päivys-
tys- ja valvontaosastot siirtyivät HYKS Akuutti -tulosyksikköön ja päi-
vystystä tukevat osastot HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikköön. 
Virka-aikaisen psykiatristen ja päihdepotilaiden päivystyksen ja psykiat-
rikonsultaatiot tuottaa HUS Psykiatria -tulosyksikkö. Virka-ajan ulko-
puolisen psykiatrian lääkäritoiminnan päivystyspisteisiin tuottaa Helsin-
ki.  Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyi 
HYKS Pää- ja kaulakeskus -tulosyksikköön. Helsinki jatkaa suun ter-
veydenhuollon virka-ajan päivystystä.  Lasten virka-ajan ulkopuolinen 
terveyskeskuspäivystys siirtyi HYKS Lasten ja nuorten sairaudet -tulo-
syksikköön.

Sosiaali- ja kriisipäivystys säilyi Helsingin järjestämänä ja se liitettiin 
osaksi Helsingin  psykiatria- ja päihdepalveluja. Haartmanin ja Malmin 
päivystyspoliklinikoiden sekä päivystys- ja valvontaosastojen sosiaali-
työn palvelut tuottaa edelleen Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys erilli-
sen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Menojen osalta siirrettävä budjetti oli noin 79 miljoonaa euroa. HUSille 
siirtyvien toimipisteiden tuotteistus sekä tuote- ja suoritehinnoittelu to-
teutuvat HUSin olemassa olevan mallin mukaisesti. Erikoissairaanhoi-
don laskutus ja raportointi hoidetaan osana palvelusopimukseen perus-
tuvaa jäsenkuntalaskutusta. Perusterveydenhuollon laskutus toteute-
taan osana palvelusopimuksen ulkopuolista erillislaskutusta.

Integraatiolla tavoitellaan yhtenäisen, laadukkaan ja kustannustehok-
kaan päivystyspalvelun tuottamista siten, että palvelun saatavuus, tuot-
tavuus, vaikuttavuus sekä asiakas- ja henkilöstökokemus paranevat.

HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio -loppuraportissa projek-
tille asetettiin seuraavat strategiset tavoitteet ja näihin liittyvät mittarit:

1. Potilastyytyväisyys paranee; mittareina potilaskyselyt ja -palaut-
teet sekä viranomaisten huomautukset

2. Potilasturvallisuus paranee; mittareina vakavien haittatapahtu-
mien määrä sekä sairaala- ja 30-päivän kuolleisuus

3. Oikea potilas oikean aikaan oikeassa paikassa; mittarina siirrot 
päivystyspoliklinikoiden välillä 

4. Sujuva päivystyspalvelu; mittareina päivystysten läpimenoajat, 
hoitojaksojen kesto, pääsy päivystyspoliklinikoilta päivystystä tu-
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keville vuodeosastoille ja valvontoihin sairaalasta toiseen, pääsy 
Meilahdesta jatkohoitoon Haartmanin ja Malmin päivystystä tu-
keville osastoille, pääsy päivystysyksiköistä (päivystyspoliklini-
kat, osastot) Helsingin sairaalan osastoille, kriisipaikalle, kotihoi-
toon ja psykiatrian osalta Auroran sairaalaan sekä sujuva jatko-
hoidon järjestäminen myös terveys- ja  hyvinvointikeskusten ja 
psykiatrisen avohoidon kanssa sekä

5. Henkilöstön osaaminen ja tyytyväisyys; mittareina koulutusten 
määrä, osaamisen mittaaminen ja työolobarometri.

Projektin merkittävimmiksi riskeiksi arvioitiin tietojärjestelmiin, talou-
teen, laskutukseen ja henkilöstöön liittyvät asiat. 

Yhteistyötä ja integraation tavoitteiden seurantaa varten on perustettu 
HUSin ja Helsingin yhteinen seurantaryhmä, joka on kokoontunut ker-
ran. Seurantaryhmä sopii integraation toteutumisen raportoinnista ja 
seurannasta. Ryhmä kokoontuu tänä vuonna 2‒3 kuukauden välein. 
Seurantaryhmässä voidaan erikseen sopia toiminnan seurannan mitta-
reista.

Seurantaryhmässä todettiin, että integraation jälkeen ovat potilasmää-
rät olleet odotettua suurempia, mikä on kuormittanut sekä päivityksen 
että vuodeosastojen henkilökuntaa. Lisäksi tietotekniikassa sekä Hel-
singin kaupungin ja HUSin välisessä tiedonkulussa ilmeni integraation 
alkuvaiheessa haasteita, mitkä osaltaan hidastivat toimintaa sen käyn-
nistämisvaiheessa. Kokonaisuudessaan integraation todettiin kuitenkin 
sujuneen hyvin ja potilaiden saaneen tarvitsemaansa hoitoa.

Integraation yhteistyösopimuksessa on todettu, että lääkäripalveluiden 
turvaamiseksi on tarpeen ostaa ulkopuolista työvoimaa sekä yksityisiltä 
palveluntuottajilta että Helsingin kaupungilta. Toiminta tukeutuu merkit-
tävästi ulkopuolisiin päivystäjiin ja näiden saatavuudessa on ongelmia.

Kahden viikon seurannassa tammi-helmikuussa Malmille sisäänkirjat-
tiin 2 685 potilasta ja Haartmaniin 2 593. Vastaava vertailuluku Jorvin 
yhteispäivystyksessä oli 2 333. Kotiutettujen osuus kaikissa em. kol-
messa päivystyksessä oli suunnilleen sama (72‒77 %). Uloskirjattujen 
keskiviipymä oli sisätautipäivystyksessä Malmilla noin 9 tuntia 40 mi-
nuuttia ja Haartmanissa 9 tuntia 45 minuuttia (Jorvi 5 tuntia 45 minuut-
tia). Psykiatristen potilaiden keskiviipymä oli Helsingin päivystyksissä 
noin 2 tuntia 30 minuuttia (Jorvi 6 tuntia). Yleislääketieteen potilailla 
vastaavat ajat olivat Helsingissä noin 3 tuntia 15 minuuttia (Jorvi 2 tun-
tia 15 minuuttia). 
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Potilastyytyväisyyden tulokset, palautteet ja muistutukset raportoidaan 
seurantaryhmän kokouksissa. Ensimmäisessä raportoinnissa todettiin 
palautteiden olevan pääsääntöisesti hyviä eivätkä toiminnan alussa il-
menneet haasteet olleet näin suuremmassa määrin vaikuttaneet poti-
laiden kokemuksiin. Kriittiset palautteet huomioidaan toiminnan kehit-
tämisessä.

Seurantaryhmän johdolla jatketaan integraation projektisuunnitelmaan 
kirjattujen tavoitteiden toteutumisen mittareiden kehittämistä. 

Helsingin sairaalan yhteistyö HUSin kanssa on alkuvaikeuksien jälkeen 
sujunut pääasiassa hyvin. Erilliset tietojärjestelmät hankaloittavat jos-
sain määrin jatkohoidon järjestämistä, sillä tietoja joudutaan välittä-
mään paperilla. Päivystyksestä Helsingin sairaalaan jatkohoitoon lähet-
täminen tapahtuu sähköisesti Navitas-siirtoportaalin välityksellä. Hel-
singin sairaalan arvion mukaan potilaiden jatkohoitoon siirtyminen päi-
vystyksestä sairaalaan ei ole hidastunut aiempaan verrattuna lukuun 
ottamatta alkuvuoden suurista potilasmääristä johtunutta päivystyksen 
ruuhkautumista.

Yhteisen tietojärjestelmän puute on vaikeuttanut myös ennen liikkeen-
luovutuksen toteutumista tapahtuneesta Helsingin vastuulla olleesta 
hoidosta tulleisiin muistutuksiin, kanteluihin ja potilasvahinkoilmoituksiin 
vastaamisesta. Helsinki huolehtii näistä vastauksista ja rekisterinpitäjä-
nä näihin liittyvistä asiakirjaluovutuksista, mutta tarvitsee edelleen selvi-
tyksiä Helsingin järjestämisvastuun aikaisilta toimijoilta, jotka nyt ovat 
HUSin palveluksessa.

Aiemmin mainitun mittariston mukaisia seurantatietoja ei vielä ole kat-
tavasti saatavissa, mutta vuoden 2020 alkupuolella raportointi onnistuu. 
Tuolloin on mahdollisuus raportoida yksityiskohtaisesti toiminnan ja ta-
louden tunnusluvuista, kuten päivystyksen käyntimääristä, läpimenoa-
joista, jatkohoitoon Helsingin sairaalaan ja psykiatrian avo- tai sairaala-
hoitoon lähetetyistä sekä päivystyksen kuntalaskutuksesta. Lisäksi tar-
vitaan tietoa mm. päivystyksestä tai puhelinneuvonnasta terveysase-
mille ohjattujen potilaiden määristä ja näiden potilaiden diagnoosiryh-
mistä (erityisesti keskitetyllä murtumapoliklinikalla nykyisin hoidettavat 
sekä tietyt pienkirurgiset toimenpiteet).

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hyvin sujuvalla ja laadukkaalla päivystyksellä on merkittävä helsinki-
läisten terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus."

Esittelijän perustelut
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Hyväksyessään 7.11.2018 Helsingin kaupungin päivystystoimintojen 
siirron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle kau-
punginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ponnen (liite 1). 
Ponnen perusteella kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mah-
dollisuus raportoida seurantatietoja siirron vaikutuksesta vuoden 2020 
alussa niin, että seurannassa otetaan huomioon myös siirron vaikutuk-
set kaupungille jäävien palvelujen toimintaan ja saatavuuteen.

Kaupunginkanslia pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa 
kaupunginhallitukselle 25.4.2019 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 7.11.2018 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 69
Kinnarps Oy:n oikaisuvaatimus koskien Kallion perhekeskuksen 
julkitilakalusteiden minikilpailutusta

HEL 2019-002023 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä perusteettomana Kinnarps 
Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen koskien perhe- ja sosiaalipalvelujen 
johtajan hankintapäätöstä 8 §, 18.2.2019.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tarja Vuori, hankintaneuvoja, puhelin: 050 4020754

tarja.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Kinnarps Oy:n oikaisuvaatimus
2 Tarjouspyyntö
3 Tarjouspyyntöä koskeneet kysymykset ja vastaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Sosiaali- ja terveystoimiala Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut on kilpailuttanut 
Kallion perhekeskuksen julkitilakalusteet voimassa olevan toimisto- ja 
julkitilakalusteiden puitesopimuksen (HEL 2016-009597) mukaisesti 
puitejärjestelyn sisäisellä ns. kevennetyllä kilpailutuksella (minikilpailu-
tus). Kilpailutuksen tuloksena hyväksyttiin Isku Interior Oy Kallion per-
hekeskukseen julkitilakalusteiden toimittajaksi perhe- ja sosiaalipalvelu-
jen palvelukokonaisuuden johtajan päätöksellä 8 §, 18.2.2019.

Kinnarps Oy on tehnyt valitusajan puitteissa päätöksestä oikaisuvaati-
muksen (liite 1). Oikaisuvaatimuksessaan Kinnarps Oy vaatii Isku Inte-
rior Oy:n tarjouksen hylkäämistä tarjouspyynnön vastaisena. Kinnarps 
Oy:n oikaisuvaatimuksen tarkemmat perusteet ja vaatimukset Isku Inte-
rior Oy:n hylkäämiselle sekä vastineet vaatimuksiin käyvät ilmi positioit-
tain seuraavissa luvuissa.

Tarjouspyynnön positio 3: ryhmätilatuoli (käsinojaton)

Tarjouspyynnön (liite 2) positiossa 3 tuli tarjota tuolien muovirunkoja 
kahdella eri värillä; sininen ja turkoosi. Lisäksi tuolien tuli olla istuinkor-
keudeltaan 480‒485 mm ja leveydeltään 420 mm (+/-5 cm). Kinnarps 
Oy esittää, että Isku Interior Oy:n tarjoama tuolimalli ”Four Sure 44” ei 
täytä väreiltään ja mitoiltaan annettuja kriteerejä. Iskun tarjouskortin 
tuolin vakioväreiksi on ilmoitettu jungle green -vihreä ja aqua-sininen. 
Lisäksi tuolin mitat ovat istuinkorkeudeltaan 455 mm ja leveydeltään 
515 mm.

Tarjouspyyntöön tulleissa kysymyksissä oli esitetty kysymys mahdolli-
suudesta tarjota ”Four Sure 44” -tuolimallia tuotemerkin mitoilla ja omil-
la vakioväreillä. Hankintayksikkö on vastannut esitettyyn kysymykseen, 
että kyseisen tuolimallin voi tarjota tarjouspyynnön positioon 3. Tar-
jouspyynnössä ilmoitettujen mittojen on kerrottu olleen määrittelemässä 
tuolin kokoluokkaa ja että tarjottava tuote voi myös hieman poiketa an-
netuista mitoista ja väreistä. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja 
vastaukset (liite 3) on annettu tarjousaikana tiedoksi kaikille tarjous-
pyyntöön tutustuneille.

Tarjouspyynnön positio 4: ryhmätilatuoli (käsinojallinen)

Tarjouspyynnön (liite 2) positiossa 4 tuli tuolien muovirunkojen selkä-
osia olla kolmea eri väriä: turkoosi, keltainen ja valkoinen. Lisäksi  tuo-
lien tuli olla istuinkorkeudeltaan 480‒485 mm ja leveydeltään 420 mm 
(+/- 3 cm). Kinnarps Oy esittää, että Isku Interior Oy on tarjonnut tar-
jouspyynnön vastaisesti vain kahta väriä, jungle green -vihreää ja 
aqua-sinistä. Isku Interior Oy:n tarjouskortissa ei ole mainittu lainkaan 
valkoisia eikä keltaisia tuoleja. Myös väri aqua-sininen poikkeaa Kin-
narps Oy:n mukaan enemmän kuin hieman vaaditusta turkoosista vä-
ristä. Lisäksi Kinnarps Oy katsoo, että Isku Interior Oy:n käsinojallisen 
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”Four Sure 44” -tuolin leveys 590 mm poikkeaa merkittävästi pyydetys-
tä leveydestä 420 mm.

Myös tämän tuotteen osalta tarjouspyyntöön esitettiin kysymys, jossa 
tiedusteltiin mahdollisuutta tarjota käsinojallista ”Four Sure 44”-tuolimal-
lia omilla vakioväreillä ja mitoilla (leveys 590 mm). Tähänkin kysymyk-
seen hankintayksikkö on vastannut, että kyseisen tuolimallin voi tarjota 
positioon 4 kysyjän tiedustelemilla mitoilla ja vakioväreillä. Tarjous-
pyynnössä ilmoitettujen mittojen on kerrottu olleen määrittelemässä 
tuolin kokoluokkaa ja että tarjottava tuote voi myös hieman poiketa an-
netuista mitoista ja väreistä. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja 
vastaukset (liite 3) on annettu tarjousaikana tiedoksi kaikille tarjous-
pyyntöön tutustuneille.

Tarjouspyynnön positio 18: asiakastuoli (käsinojallinen)

Tarjouspyynnön (liite 2) positiossa 18 on vaadittu, että tuolin istuinosa 
on puuta tai muovia ja istuimessa tulee olla pehmuste. Kinnarps Oy 
esittää, että Isku Interior Oy:n tarjous ei vastaa vaatimuksia, koska Isku 
Interior Oy on tarjonnut positioon tuolia, jonka istuinkuppi on kokonaan 
puuta. Kinnarps Oy:n mukaan Isku Interior Oy:n tarjouksesta ei käy il-
mi, onko puu mahdollisesti käsitelty tai pinnoitettu siten, että se vastaisi 
tarjouspyynnön tiukkoja määrityksiä rungon väristä. Isku Interior Oy:n 
tarjoaman tuotteen ”puinen/puunvärinen istuinkuppi” ei täytä Kinnarps 
Oy:n mukaan tarjouspyynnön vaatimusta siitä, että tuolissa tulee olla 
neljä eriväristä muovirunkoa. Lisäksi Isku Interior Oy:n tarjouskortissa 
ei ole merkintää valkoisella rungolla ja orchid-värisellä istuinpehmus-
teella varustetusta tuolista.  

Tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti tuolin istuinosan materiaali voi 
olla joko muovia tai puuta. Isku Interior Oy on tarjouksessaan sitoutunut 
toimittamaan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävän tuolimallin ”Cafe 
VII” käsinojin ja istuinverhoiltuna. Iskun tuotekortissa esitellyt tuolien 
värit (sininen, turkoosi ja keltainen) vastaavat tarjouspyyntöä. Isku Inte-
rior Oy:ltä on lisäksi erikseen varmistettu se, että tuolimallia on saata-
vana myös valkoisena. 

Tarjouspyynnön positio 19: asiakastuoli (käsinojaton)

Kuten edellisen position 18 kohdalla, Kinnarps Oy esittää, että Isku In-
terior Oy on tarjonnut positioon 19 tuolin, jonka istuinkuppi on koko-
naan puuta. Lisäksi Kinnarps Oy esittää, että Isku Oy:n tarjouksesta ei 
käy ilmi, onko puu mahdollisesti käsitelty tai pinnoitettu siten, että se 
vastaisi tarjouspyynnön tiukkoja määrityksiä rungon väristä.

Tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti tuolin istuinosan materiaali voi 
olla joko muovia tai puuta. Isku Interior Oy on tarjouksessaan sitoutunut 
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toimittamaan vaadittavan tuolimallin tarjouspyynnössä vaadituilla väreil-
lä.

Yhteenvetoa

Kinnarps Oy tuo oikaisuvaatimuksessaan edellä mainittujen yksittäisten 
tuotepositioiden lisäksi esille sen, että hankintayksikön on ollut syytä 
huomioida, että tarjouspyynnön kohteena olevasta Kallion perhekes-
kuksesta on tehty kokonaisvaltainen sisustussuunnitelma, jossa eri 
tuotteet ja niiden värit on tarkoin suunniteltu harmonisen ja yhtenäisen 
kokonaisuuden saavuttamiseksi perhekeskuksen eri alueilla. Tarjous-
pyynnön tiukat värimääritykset ja niistä sallitut vähäiset poikkeamat on 
Kinnarps Oy:n mukaan asetettu, jotta yhtenäinen kokonaisuus toteutuu.

Sosiaali- ja terveystoimiala on jo tarjouspyynnössään ilmoittanut, että 
tarjouspyynnön esimerkkituotteet ovat tarjoajille vain esimerkkinä, jotta 
he saisivat käsityksen siitä, minkä tyylistä tuotetta haetaan. Myöskään 
kalusteiden kokovaatimukset eivät ole olleet täysin ehdottomat, vaan 
kuvaamassa kalusteiden haluttua kokoluokkaa. Kalusteiden värimaail-
maksi on ilmoitettu Helsingin värit, jotka ovat olleet tarjouspyynnön liit-
teenä. Värien osalta tarjouspyyntöä on lisäksi täsmennetty toteamalla, 
että värien sävyn tulee olla hyvin lähellä ns. Helsinki värejä ja että väri 
selviää vain mallin avulla. Isku Interior Oy:n tarjoamien vakiovärien 
osalta arkkitehti on arvioinut tarjotut värit ja todennut tarjottujen värisä-
vyjen olevan riittävän lähellä pyydettyä Helsingin värimaailmaa.

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää hylätä Kinnarps Oy:n oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tarja Vuori, hankintaneuvoja, puhelin: 050 4020754

tarja.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Kinnarps Oy:n oikaisuvaatimus
2 Tarjouspyyntö
3 Tarjouspyyntöä koskeneet kysymykset ja vastaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Sosiaali- ja terveystoimiala Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen johtaja 18.02.2019 § 8

HEL 2019-002023 T 02 08 01 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä Isku Interior Oy:n 
tarjouksen Kallion perhekeskuksen kalusteiden kilpailutuksessa.

Tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole sopimus tai tilaus, vaan valituille 
toimittajille tehdään hankinnasta erillinen tilaus. Tilaus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet
tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on 136 696,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungilla on voimassaoleva toimisto- ja julkitilakalusteiden 
puitesopimus HEL 2016-009597.

Kilpailutuksissa, tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan puitesopimuk-
sen HEL 2016-009597 ehtoja.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely. Kilpailutus tehtiin ns. mi-
nikilpailutuksena puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.
 
 Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hal-
vimman kokonaishinnan tarjonnut, tarjotuille tuotteille asetetut vaati-
mukset täyttävä tarjoaja tulee valituksi toimittajaksi.
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 Tarjouspyyntöön liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 09.11.2018 
mennessä.
 
 Vastaukset kysymyksiin annettiin 16.11.2018. Määräaika tarjousten 
jättämiselle päättyi 29.11.2018.
 
 Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät:
 
 Kinnarps Oy
 Modeo Oy
 Isku Interior Oy.

Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely. Kilpailutus tehtiin ns. mi-
nikilpailutuksena puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hal-
vimman kokonaishinnan tarjonnut, tarjotuille tuotteille asetetut vaati-
mukset täyttävä tarjoaja tulee valituksi toimittajaksi.

Tarjouspyyntöön liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 17.1.2019 
mennessä.

Vastaukset kysymyksiin annettiin 22.1.2019. Määräaika tarjousten jät-
tämiselle päättyi 4.2.2019.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät:

Kinnarps Oy
Modeo Oy
Isku Interior Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden ja hankinnan kohteen kriteerien tarkistaminen

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset 
tarjouspyynnön kohdan 5 mukaisesti.

Modeon tarjouksessa eivät täyttyneet seuraavat määritykset: 

Ryhmätilatuolit positiot 3 ja 4: Selkänoja ylävino ja esimerkkikuvan ala-
selkää tukeva rakenne puuttuu, jolloin rakenne ei ole niin tukeva. 
Sama koskee positio 18 asiakastuolia; tarjottu sama kevyt tuoli kuin 
positioissa 3 ja 4, joka ei vastaa pyydettyä mallia. 
Positio 19 tuolia tarjottu myös positiossa 3 ja 4, vaikka määritykset eri-
laiset.

Positio 20: Tarjottu tuoli ei ole ympäriverhoiltu kuvan mukaan, vaikka 

HL 51 §:n perusteella korjattu 
päivämääriä päätöksessä. AL 
1.3.2019



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 44 (81)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/8
09.04.2019

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

teksti niin sanoo. Siinä on verhoillut tyynyt näkyvän puurakenteen pääl-
lä. Ei vastaa pyydettyä.

Imetystuoli positio 5: Ei yhtenäinen istuinosa, jolloin tyynyjen väliin jää 
likaa. Selkänoja ei yhtenäinen kuten annetussa esimerkkikuvassa.

Positio 10:  Kaari-sohva: jalkojen paikka kalusteessa istuinosan ulko-
puolella, joten vierekkäin asetettaessa sohvan väliin rako. Ei vastaa 
pyydettyä mallia.

Modeo Oy:n tarjous hylätään. 

Valinta

Valitut toimittajat ja tuotteet käyvät ilmi tämän päätöksen liitteestä 1, 
vertailutaulukko.

Lisätiedot
Antti Lampinen, hankintasihteeri, puhelin: 310 50514

antti.lampinen(a)hel.fi
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§ 70
Matkapalveluiden liikennöinnin hankintaoikaisupäätöksen oikaisu-
vaatimuksen käsittely

HEL 2018-008398 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Mankkaan Taksi Oy:n oikai-
suvaatimuksen sosiaali- ja terveystoimialajohtajan hankintaoikaisua 
koskevasta päätöksestä 8.3.2019 § 39, joka koskee sosiaali- ja ter-
veystoimialan vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, kehitysvamma-
lain, lastensuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella korvattavien 
asiakaskuljetusten matkapalvelujen liikennöintiä. Oikaisuvaatimus koh-
distuu päätökseen, joka tehtiin osa-alueista 1 (suoraohjaus) ja 2 (yli-
vuoto).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Akusti Lankinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23112

akusti.lankinen(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 27.3.2019, Mankkaan Taksi Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Hankintapalvelut
Kuljetuspalvelut

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 46 (81)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/9
09.04.2019

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

Sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveystoimialan johtaja on 
8.3.2019 § 39 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, joka koskee sosiaali- 
ja terveystoimialan vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, kehitys-
vammalain, lastensuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella kor-
vattavien asiakaskuljetusten matkapalvelujen liikennöintiä. Hankintaoi-
kaisupäätöksellä on oikaistu päätöstä 18.2.2019 29 §, jota oikaistiin al-
kuperäisessä tarjousvertailussa tapahtuneen teknisen virheen takia ja 
oikaistu hankintapäätös liitteineen toimitettiin tarjoajille. Muutoksenha-
kuaika oikaistusta hankintapäätöksestä on päättynyt 27.3.2019.

Mankkaan Taksi Oy on tehnyt hankintaoikaisupäätöksestä sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen 27.3.2019, joka 
toimitettiin Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan sisällä. Oikaisu-
vaatimus on liitteessä 1. Matkapalveluiden liikennöinnin hankintaoikai-
supäätöksestä ei ole tehty muita markkinaoikeusvalituksia tai hankinta-
oikaisuvaatimuksia.

Matkapalveluiden liikennöinnin hankinnan tarjouskilpailun osa-alueessa 
2 tarjoajat kilpailivat alennusprosenteilla. Matkapalveluiden liikennöin-
nin palvelukuvauksessa todetaan, että alennusprosentin tulee olla 
enemmän kuin 0 % ja se ilmoitetaan täysinä prosentteina. Osa tarjoa-
jista on tarjonnut alennusprosenttina desimaalilukuja, joka on vaikutta-
nut tarjousten vertailuun ja pisteytykseen.

Hankintaoikaisupäätöksessä desimaaleja sisältävät alennusprosentit 
on pyöristetty lähimpään täyteen lukuun. Tähän ratkaisuun päädyttiin, 
koska täyden alennusprosentin vaatimus on mainittu ainoastaan palve-
lukuvauksessa eikä tarjouslomakkeessa. Alennusprosenttien pyöristä-
misen vaikutus kohdistui osa-alueen 2 inva-autoihin, jossa 19 eri ajo-
neuvoa sai samat vertailupisteet. Tällaisessa tilanteessa tarjousten 
keskinäinen paremmuus ratkaistiin arpomalla.

Mankkaan Taksi Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että hankintayk-
sikön tulisi hylätä tarjoukset, joissa tarjoaja on tarjonnut palvelukuvauk-
sen vastaisesti alennusprosentin desimaaleja sisältäen. Mankkaan 
Taksi Oy katsoo, että desimaaleilla tarjonneet ovat tehneet selkeän 
teknisen virheen tarjousta tehdessä, koska eivät ole noudattaneet pal-
velukuvausta.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava 
hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syr-
jimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset 
huomioon ottaen.

Hankintaoikaisupäätöksessä tehdyt alennusprosenttien pyöristykset ei-
vät ole olleet hankintalain 3 §:n 1 momentin yleisten periaatteiden vas-
taisia. Desimaaleilla ilmoitettujen alennusprosenttien pyöristäminen on 
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johtanut siihen, että alkuperäisessä hankintapäätöksessä suoraan vali-
tuksi tulleet 4 inva-autoa ovat siirtyneet yhteisesti vertailtavaksi muiden 
saman alennusprosentin tarjonneiden autojen kanssa, joka on edistä-
nyt muiden vastaavan alennusprosentin tarjonneiden autojen mahdolli-
suutta tulla valituksia toteutetun arvonnan seurauksena. Kyseiset 4 in-
va-autoa ovat tarjonneet tarjouksessaan alennusprosentiksi 15,11.

Alkuperäisessä hankintapäätöksessä valituksi tuli arvonnan perusteella 
3 autoa, jotka olivat ilmoittaneet alennusprosentiksi 15. Hankintaoikai-
supäätöksessä valituksi tuli arvonnan perusteella 7 autoa, jotka olivat 
ilmoittaneet alennusprosentiksi 15 tai jonka alennusprosentiksi muo-
dostui 15 pyöristämisen seurauksena. Pyöristämisen seurauksena ar-
vonnan piiriin ei myöskään tullut yhtään sellaista autoa, joka olisi ilmoit-
tanut tarjouksessaan alennusprosentiksi alle 15.

Tarjottujen alennusprosenttien pyöristäminen on ollut suhteellisuuspe-
riaatteen mukaista, eikä se ole vaikuttanut muiden kuin pyöristyksen 
kohteena olevien tarjoajien asemaa heikentävästi. Desimaaleja sisältä-
neet tarjoukset on hankintayksikön toteuttamalla pyöristämisellä pystyt-
ty saattamaan vertailukelpoisiksi ja tämä on ollut edellytys niiden hy-
väksymiselle osaksi tarjousten vertailua. Tarjoajilla ei ole ollut mahdolli-
suutta parantaa tarjoustaan niiden jättämiselle varatun määräajan päät-
tymisen jälkeen.

Kaikkien desimaaleja sisältäneiden tarjousten hylkääminen olisi suh-
teellisuusvaatimuksen vastaista, ottaen erityisesti huomioon sen, että 
pyöristämisellä ei ole ollut muiden tarjoajien asemaa heikentävää vai-
kutusta ennen tarjousten vertailun toteuttamista. Pyöristäminen on to-
siasiallisesti johtanut siihen, että alennusprosentin 15 tarjonneiden tar-
joajien asema ja mahdollisuudet menestyä tarjousten vertailussa osa-
alueen 2 inva-autojen osalta ovat parantuneet.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Akusti Lankinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23112

akusti.lankinen(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 27.3.2019, Mankkaan Taksi Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Hankintapalvelut
Kuljetuspalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 08.03.2019 
§ 39

HEL 2018-008398 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti kumota matkapalve-
luiden liikennöinnin hankintaa koskevan aiemman päätöksensä 
18.02.2019, 29 § päätökseen tulleen käsittelyvirheen johdosta.

Tällä hankintaoikaisupäätöksellään Sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja päätti hyväksyä matkapalveluiden liikennöinnin palveluntuotta-
jiksi osa-alueiden 1 ja 2 osalta liitteessä 1 ilmenevät palveluntuottajat.

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat 
on valittu kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Kokonaista-
loudellisen edullisuuden mukainen tarjousvertailu on esitetty liitteessä 
2.

Suunniteltu sopimuskausi on kaksi vuotta (1.4.2019 – 31.3.2021). So-
pimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet so-
pimuksen. Sopimusta voidaan jatkaa Sosiaali- ja terveystoimialan päät-
täessä siten, että sopimus jatkuu voimassa toistaiseksi. Sosiaali- ja ter-
veystoimiala kilpailuttaa hankintansa säännöllisin määräajoin.

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

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että valitut palveluntuottajat toimitta-
vat asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa, taloudel-
lista tilannettaan koskevat selvitykset ja muut vaadittavat lisäselvitykset 
ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut
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Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, kehitysvammalain, las-
tensuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella korvattavien asia-
kaskuljetusten matkapalvelujen liikennöinti.

Hankinnasta jätettiin hankintailmoitus (2018-208572) HILMA-ilmoitus-
palveluun (www.hankintailmoitukset.fi) 30.11.2018. Hankinnasta jul-
kaistiin korjausilmoitus 18.12.2018, jonka yhteydessä tarjousten vas-
taanottamisen määräaikaa pidennettiin siten, että tarjoukset tuli toimit-
taa 7.1.2019 kello 23:00 mennessä.

Hankinta oli julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista anne-
tun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kohdan 3 mukainen kansalli-
sen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva palvelu-
hankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä. Hankinta 
toteutettiin avointa menettelyä käyttäen.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 
7.1.2019 klo 23:00 mennessä.

Kilpailutuksen periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä matkapalvelujen liiken-
nöintiä koskevan kilpailutuksen (HEL 2018-008398) keskeiset periaat-
teet ja ehdot päätöksessään § 249 (09.10.2018).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan 
hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättä-
mään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Matkapalvelujen liikennöinnin hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, 
jonka perusteella valitaan osa-aluekohtaisesti palveluntarjoajat. Tar-
jouskilpailu käynnistettiin 30.11.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tar-
jouskilpailua edelsi markkinakartoitus, josta julkaistiin tietopyyntö 
23.8.2018.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintayksikölle tarjouspyyntöä 
koskevia kysymyksiä, jotka tuli esittää hankintayksikölle 12.12.2018 klo 
00:00 mennessä.

Kysymysvaiheen jälkeen hankintayksikkö päätti julkaista korjausilmoi-
tuksen täsmennetyillä tiedoilla, jossa korjattiin hankintayksikön ilmoit-
tamia yhteystietoja, tarjouksen voimassaoloajan kestoa sekä tarjous-
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pyyntöön liitettiin päivitetty tarjouslomake. Uudessa tarjouslomakkees-
sa määriteltiin tarkemmin ajetaanko monena päivänä viikossa sekä 
kuinka monta ajoneuvoja valitaan maksimissaan per kohde (osa-alue).

Korjausilmoituksen julkaistiin 18.12.2018 ja sen yhteydessä tarjousten 
vastaanottamisen määräaikaa pidennettiin 7.1.2019 klo 23:00 asti.

Kilpailutuksessa oli 3 osa-aluetta, joista tarjouksia pystyi esittämään yh-
teen tai useampaan, sekä jokaisen osa-alueen sisällä yhteen tai 
useampaan alaosaan.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoa-
jille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 7.1.2019 klo 23:00 saa-
pui yhteensä 57 tarjousta.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden ja kaikki esitetyt tarjoukset olivat tarjouspyynnössä 
asetettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisia ja täyttivät asetetut vä-
himmäisvaatimukset.

Kaikki määräajassa toimitetut tarjoukset osa-alueiden 1 ja 2 osalta ete-
nivät näin ollen tarjousvertailuun.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
ainoastaan halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laa-
tuvaatimukset on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelu-
kuvauksessa ehdottomina vähimmäisvaatimuksina siten, että ne vas-
taavat hankintayksikön määrittelemää laatutasoa.

Osa-alueet vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti itsenäisinä kokonai-
suuksina.

Osa-alueen 1 vertailu tehtiin tarjottujen suoraohjausajoneuvojen hinto-
jen perusteella.

Osa-alueessa 2 vertailu tehtiin tarjottujen ylivuotoajoneuvojen alen-
nusprosentin perusteella. Kunkin tarjouksen sijoittumisjärjestys tarjous-
kilpailussa ilmenee liitteen 2 vertailutaulukosta. Kilpailutuksena tulok-
sena valittavat ajoneuvot näkyvät liitteen 2 vertailutaulukossa vihreällä 
värillä. Keltaisella värillä osa-alueessa 2 on merkattu ne ajoneuvot, joita 
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ei valittu, mutta saivat samat vertailupisteet kuin alimmat valitut ajoneu-
vot.

Aiemman virheellisen hankintapäätöksen oikaisu

Matkapalveluiden liikennöinnin hankinnasta tehtiin toimialajohtajan 
hankintapäätös 18.2.2019, 29 §, joka annettiin tiedoksi 27.2.2019.

Heti tiedoksiantopäivänä sosiaali- ja terveystoimialalla huomattiin, että 
osa-alueen 2 (ylivuotoliikenne) osalta päätöksessä käytetty pisteytys on 
ollut virheellinen. Osa-alueessa 2 tarjoajat kilpailivat alennusprosenteil-
la. Matkapalveluiden liikennöinnin palvelukuvauksessa vaaditaan tar-
jouksessa antamaan alennusprosentti täysinä lukuina. Kuitenkin osa 
tarjoajista on tarjonnut alennusprosenttina desimaalilukuja, joka on vai-
kuttanut tarjousten vertailuun ja pisteytykseen.

Hankintayksikön ratkaisu tilanteeseen oli desimaaleja sisältävien alen-
nusprosenttien pyöristäminen täysiksi alennusprosenteiksi. Tähän rat-
kaisuun päädyttiin, koska täyden alennusprosentin vaatimus on mainit-
tu ainoastaan palvelukuvauksessa eikä tarjouslomakkeessa.

Alennusprosenttien pyöristämisen suurin vaikutus kohdistui osa-alueen 
2 inva-autoihin, jossa 19 eri ajoneuvoa sai samat vertailupisteet. Tällai-
sessa tilanteessa tarjousten keskinäinen paremmuus ratkaistaan ar-
pomalla. Aiempi 15.2.2019 suoritettu arvonta uusittiin osa-alueen 2 in-
va-autojen osalta. 1.3.2019 suoritetun arvonnan voittajia olivat Mavo 
Oy, A&H Taksipalvelut, Javatrans Oy, Mankkaan Taksi Oy ja Taksi Ti-
mo Leino.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kaksivuotinen (2) sopimus. 
Sopimuskauden palvelun tuottaminen on suunniteltu alkavaksi 
1.4.2019, mutta alkamisajankohdat voivat poiketa toisistaan palvelu-
kohtaisesti.

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.

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
18.02.2019 § 29

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
18.02.2019 § 28
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Lisätiedot
Akusti Lankinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23112

akusti.lankinen(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.10.2018 § 249

HEL 2018-008398 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti: 

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

B. Oikeuttaa toimialajohtajan:

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

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

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

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

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

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

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

Käsittely

09.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

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

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

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

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

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

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

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen 3 yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Tuomas Tuure: Lisätään päätösesitykseen uusi kappale: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä yhdenvertaista kohtelua tolp-
palupien myöntämisessä. Mikäli asiakas ei saa kohtuullisessa ajassa 
puhelimitse yhteyttä matkapalvelukeskukseen, tulee asiakkaalle lähtö-
kohtaisesti myöntää tolppalupa. Myös mikäli tilattu matka on kohtuut-
tomasti myöhässä ilmoittamatta, eikä asiakas saa yhteyttä matkapalve-
lukeskukseen, tulee tolppalupa myöntää. Kohtuullisena odotusaikana 
voidaan pitää alle 15 minuutin aikaa."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

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

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

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

Kannattaja: jäsen Kati Juva

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

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

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

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

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

Jäsen Sakari Männikön vastaehdotus 8 raukesi kannattamattomana.

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

Jäsen Sakari Männikön vastaehdotus 9 raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
pohjalta:

1 äänestys

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

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

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

Tyhjä: 2
Ahto Apajalahti, Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

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

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Tuomas Tuure)

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

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

Tyhjä: 1
Ahto Apajalahti

Poissa: 0

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

3 äänestys

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

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

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

Tyhjä: 2
Ahto Apajalahti, Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

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

4 äänestys

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

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Karita Toijonen
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Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sami 
Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Sakari Männikkö, Matias Pajula, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

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

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

25.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

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

tuomas.paivinen(a)hel.fi
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§ 71
Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta

HEL 2018-007505 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A. hyväksyä suun terveydenhuollon instrumenttien hankinnassa seu-
raavien toimittajien tarjoukset:

 Dental Systems Oy
 Hammasväline Oy
 Implantona
 JH Hammastuote Oy
 Mads Dental Oy
 Ortomat Herpola Oy
 Plandent Oy

vertailutaulukosta (liite 2) ilmenevistä tuotteista.

B. oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimuk-

set sekä
 päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole sopimus, vaan valittujen toimit-
tajien kanssa solmitaan erilliset puitesopimukset. Sopimus voidaan 
solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet 
tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo mahdollinen optiokausi 
mukaan lukien on Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon osalta 
noin 1,55 miljoonaa euroa. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamää-
riin.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston lautakuntakokeiluun liittyen on 
sovittu, että lautakunnan nuorisoedustajat eivät osallistu niiden asioi-
den käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä 
syystä lautakunnan nuorisoneuvoston edustajat Jim Koskinen ja Elo 
Umukoro eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat ko-
koustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista. He ei myöskään osallis-
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tuneet kahden tätä asiaa seuraavan asian käsittelyyn (tämän pöytäkir-
jan § 72 - 73).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi
Matti Aukia, vastaava hammaslääkäri, puhelin: 050 3297308

matti.aukia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)
2 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslau-
takunta
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankintapalvelu Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintavaltuuksista päättäminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 60 (81)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/10
09.04.2019

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta poikkeaa nyt tehtävässä päätöksessään 
aiemmin hankintavaltuuspäätöksessään 20.11.2018 § 309 vahvistetuis-
ta hankintavaltuuksista.

Lautakunnan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johta-
jalle vahvistama hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätök-
sellä lautakunta oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonai-
suuden johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennalli-
nen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Kilpailutuksen taustaa

Suun terveydenhuollon instrumenttien nykyinen sopimuskausi päättyy 
30.6.2019.

Kilpailutuksen tarkoituksena on sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen 
perusteella toimittajat sitoutuvat toimittamaan tuotteita tilaajalle.

Kaupungin johtamisjärjestelmän muutoksen myötä 1.6.2017 on sosiaa-
li- ja terveystoimialan hankintapalvelujen vastuulle siirtynyt entisen 
hankintakeskuksen vastuulla olleita tavarahankintoja. Nyt päätettävänä 
olevan kilpailutuksen periaatteita ja ehtoja ei ole tuotu sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle etukäteen päätettäväksi, koska hankintapalvelujen 
käsityksen mukaan tavarahankintojen periaatteita ei ole ollut tarkoituk-
senmukaista päättää sosiaali- ja terveyslautakunnassa, vaan riittävä 
toimintamalli on se, että lautakunta tekee hankinnasta päätöksen.

Yhteishankinta

Kyseinen hankinta on toteutettu hankintarenkaana (yhteishankintana) 
14 kunnan, kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUSin) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
(Eksoten) kanssa.

Hankintarenkaan osapuolet ovat valtuuttaneet valtakirjoilla Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut valmistele-
maan puolestaan tarjouspyyntöasiakirjat ja julkaisemaan tarjouspyyn-
nön. Kukin hankintarenkaan osapuoli tekee hankinnasta oman päätök-
sen ja solmii päätöksen perusteella tehtävät sopimukset.

Tarjouspyyntöasiakirjoihin on huomioitu mahdollisuus laajentaa hankin-
tasopimuksia koskemaan kaikkia niitä mahdollisen Uudenmaan maa-
kunnan kuntia, jotka eivät ole osallistuneet tähän hankintaan.

Tarjouspyyntö

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mu-
kaisella avoimella menettelyllä. 
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Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä suun terveydenhuol-
lon, hankintapalvelujen ja hankintarenkaan osapuolten kanssa.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja hintaliitteessä (vastausliitteessä) oli mää-
riteltynä hankittavien tuotteiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Lisäksi 
tarjouspyyntöasiakirjoissa oli liitteinä hankinnan kohteen kuvaus, han-
kintarenkaan osapuolten liitteet mm. laskutuskäytännöistä, yhteyshen-
kilöistä ja tilausjärjestelmistä tai -tavoista sekä sopimusluonnos. Osa-
tarjoukset hyväksyttiin siten, että tarjoaja saattoi antaa tarjouksen vaik-
ka vain yhteen positioon.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset kävivät ilmi tarjouspyynnös-
tä.

Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 
13.11.2018. Määräajassa 10.12.2018 saapuneisiin lisätietokysymyksiin 
vastattiin 14.12.2018 mennessä. Tarjoukset tuli jättää 24.1.2019 men-
nessä.  

Määräaikaan 24.1.2019 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat seit-
semän (7) tarjoajaa:

 Dental Systems Oy (0250157-0)
 Hammasväline Oy (0881266-0)
 Implantona (0989071-6)
 JH Hammastuote Oy (2184134-3)
 MADS Dental Oy (0901279-6)
 Ortomat Herpola Oy (0785825-3)
 Plandent Oy (0112771-6).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoa-
jat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Harmaan talouden torjun-
taan liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulke-
misperusteet on tarkastettu tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti vain 
niiltä tarjoajailta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi toimittajiksi.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut ovat tarkistaneet tarjousten 
tarjouspyynnönmukaisuuden. Kokonaisuudessaan kaikki tarjoukset 
täyttivät tarjouksille asetetut vaatimukset. Kaikki tarjoajat toimittivat tar-
jouspyynnössä vaaditut selvitykset mm. ympäristö- ja reklamaatiokäy-
täntöjensä osalta.
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Yksittäisten tuotteiden osalta kaikki tarjotut tuotteet eivät täyttäneet 
kaikkia asetettuja vaatimuksia. Mikäli tarjottu tuote ei vastannut tar-
jouspyynnön vaatimuksia, se hylättiin. Lisäksi yksittäisiä tuotteita hylät-
tiin, mikäli tuotteesta ei ollut vaadittuja sertifikaatteja tai mikäli tuotteella 
ei ollut vaadittuja standardeja tai ne eivät muista syistä täyttäneet ase-
tettuja vaatimuksia. Hylätyt tuotteet on merkitty vertailutaulukkoon kir-
jaimella H.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 %. 
Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajille ja hankinnan kohteelle tiukat 
laatukriteerit, joten vertailu hinnan perusteella laatuarvioinnin jälkeen 
katsottiin riittäväksi. 

Instrumenttien laadullinen vertailu toteutettiin siten, että alustavan hin-
tavertailun perusteella suun terveydenhuolto määritteli sellaiset tuot-
teet, jotka haluttiin arviointiraatien laadulliseen arviointiin. Mikäli samaa 
tuotetta oli tarjonnut useampi toimittaja, niin tuotenäyte pyydettiin hal-
vimman hinnan tarjonneelta toimittajalta. 

Arviointiraadit koostuivat hankintarenkaan kuntien suun terveydenhuol-
lon kliinistä potilastyötä tekevistä ammattihenkilöistä. Raadeissa oli 
edustettuina erikoishammaslääkäreitä, hammaslääkäreitä, suuhygie-
nistejä sekä hammashoitajia. Yhteensä arvioitavia tuotekokonaisuuksia 
oli neljä (kirurgia, oikomishoito, parodontologia ja perushammashoito). 
Raateja oli yhteensä 23 ja jokaisessa raadissa oli pääsääntöisesti kol-
me jäsentä. Kirurgian tuotteiden arvioinnissa oli viisi raatia, muissa 
kuusi. Arviointitilaisuus järjestettiin 27.2.2019.

Hankintarenkaan valintatyöryhmä on kokouksessaan 8.3.2019 tutustu-
nut tarjotuista tuotteista tehtyyn vertailutaulukkoon, johon oli lisätty ar-
viointiraatien tuotteille antamista pisteistä lasketut keskiarvot ja sanalli-
set palautteet.  

Valintatyöryhmä kiinnitti tuotevalinnoissa huomiota arviointiraatien an-
tamisen pisteytysten lisäksi arvioiduista tuotteista annettuihin sanallisiin 
arviointeihin. Arviointiraadit arvioivat tuotteissa sekä instrumentin vartta 
että kärkeä. Mikäli sanallisten arviointien perusteella oli aihetta epäillä, 
että instrumentin varsi, varren materiaali, varren materiaalin kiinnitys 
instrumenttiosaan tai itse instrumentin kärki tms. oli epähygieeninen, 
laadultaan huono tai käyttötarkoitukseen sopimaton, tuote hylättiin, 
vaikka tuote olisi pisteiden perusteella päässyt mukaan hintavertailuun. 
Lisäksi valintatyöryhmä päätti, että saman valmistajan samanlaisella 
varsimateriaalilla olevat kaikki instrumentit hylätään sillä perusteella, et-
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tä arvioitavana olleiden instrumenttien varsi oli arvioitu epähygieeni-
seksi tai laadullisesti huonoksi.

Tarjottuja tuotteita hylättiin myös syystä, että arviointiraadin arviointiin 
pyydettyä tuotetta ei ole ollut nähtävänä. Poikkeuksena tuotteet, joissa 
täysin samaa tuotetta on tarjonnut useampi tarjoaja. Tällöin tuote on 
valittu halvimman hinnan tarjonneelta toimittajalta, vaikka tuotenäytettä 
ei olisikaan ollut nähtävillä. 

Lopulliset tuotevalinnat tehtiin positiokohtaisesti halvimman hinnan pe-
rusteella siten, että yhteen positioon valittiin yksi tai useampi tuote. 
Useampia instrumentteja valittiin syystä, että tuotteen varren muoto, 
kärjen koko tai muoto erosivat toisistaan joillain tavoin. Tarkemmat va-
lintaperusteet ja arviointiraatien työskentelyn perusteet on kerrottu tar-
jouspyyntöasiakirjoissa. 

Vertailutaulukkoon (liite 2) on merkitty kirjaimella T ne tuotteet, jotka 
olivat arviointiraatien arvioitavana. Kirjaimella V on merkitty ne tuotteet, 
jotka on valittu sopimustuotteiksi ja kirjaimella H tuotteet, jotka on hylät-
ty. Vertailutaulukkoon on kirjattu perustelut siihen, mikäli hinnaltaan 
edullisin tuote ei ole tullut valituksi sopimustuotteeksi tai miksi tarjottu 
tuote on hylätty. 

Ehdollisena valitut tuotteet on merkitty vertailutaulukkoon kirjaimella E. 
Ehdollisena valitut instrumentit otetaan koekäyttöön ja koekäytön pa-
lautteen perusteella päätetään, otetaanko tuote sopimustuotteeksi vai 
hylätäänkö tuote perustellusti.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sen on suunniteltu alkavan 
1.7.2019. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optio-
kauteen.

Muut ehdot

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

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

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon hankinnoista vastaava 
hammaslääkäri ja toimialan hankintapalvelujen hankinta-asiantuntija 
ovat oikeutettuja tekemään sopimuskauden aikana vähäisiä muutoksia 
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nyt valittuihin sopimustuotteisiin (tuotelisäyksiä tai tuotteiden poistami-
sia sopimuksista reklamaatioiden perusteella).

Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin, vaan tuotteita 
hankintaa tarpeen mukaan.

Vertailutaulukko tarjoajista on tämän päätöksen liitteenä 1 ja vertailu- ja 
valintataulukko tuotteista on päätöksen liitteenä 2.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi
Matti Aukia, vastaava hammaslääkäri, puhelin: 050 3297308

matti.aukia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)
2 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslau-
takunta
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankintapalvelu Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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§ 72
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelun suorahankinta Kä-
pytikka-talon asukkaille Hoitokoti Päiväkumpu Oy:ltä

HEL 2017-012612 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä asumispalvelujen suora-
hankinnat Käpytikka ry:n kiinteistön 33:lle asukkaalle Hoitokoti Päivä-
kumpu Oy:ltä. Suorahankinnat tehdään yksilöllisinä päätöksinä hankin-
talain 110 §:n mukaisesti, koska hoitosuhteen vaihtaminen olisi ilmei-
sen kohtuutonta asukkaiden kannalta.

Sopimukset laaditaan toistaiseksi voimassaolevina puolen vuoden irti-
sanomisajalla. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on nykyisellä asiakas-
määrällä noin 1 300 000 euroa vuodessa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaali-
palvelujen johtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella teh-
tävän sopimuksen sekä päättämään Helsingin kaupungin puolesta so-
pimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Eronen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 660 4935

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta

Hallinto Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitetty suorahankinta koskee Käpytikka-talon asukkaita, joiden asumi-
seen liittyvän palvelun on Hoitokoti Päiväkumpu Oy tuottanut usean 
vuoden ajan. Kyseessä on ainoa Helsingissä toimiva yksikkö, jonka tilat 
eivät ole palveluntuottajan tiloja, eli itse yksikkö ja palvelutuotanto ovat 
erilliset toisistaan. Käpytikka ry on vanhempien perustama yhdistys, jo-
ka rakennutti kiinteistön omille omaisilleen. Yksikön asunnot ja yhteiset 
tilat ovat Käpytikka ry:n omaisuutta ja asukkaat ovat vuokrasuhteessa 
yhdistykseen. Käpytikka ry:n asukkaiden palvelut on kilpailutettu kah-
desti, ja palveluntuottaja on kertaalleen vaihtunut. Edellisessä kilpailu-
tuksessa vuonna 2013 palveluntuottajaksi valikoitui Hoitokoti Päivä-
kumpu Oy.

Helsingin kaupunki kilpailutti kehitysvammaisten ihmisten asumispalve-
lut uudelleen vuonna 2018, ja uudet sopimukset ovat tulleet voimaan 
alkuvuodesta 2019. Mikäli Käpytikka-talon asukkaiden palvelut olisi 
otettu mukaan kilpailutukseen, palveluntuottaja talossa olisi saattanut 
vaihtua. Asukkaat ja heidän lähi-ihmisensä halusivat pitää tutun tuotta-
jan ja ylläpitää olemassa olevat hyvät hoitosuhteet myös kilpailutuksen 
jälkeen. Asukkaiden palvelun yksilöidyt hinnat, palvelujen taso, palvelu-
luokitukset ja laatuvaateet vastaavat kilpailutettua sopimusta.

Hankintalain (1397/2016) 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa lain 12 luvun mukaisissa so-
siaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun 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 §:n 1 momentin 25 
kohdan mukaisesti. Työmäärän vähentämiseksi kyseiset yksilölliset 
suorahankintapäätökset on koottu muodollisesti yhteen asiakirjaan. 
Suorahankinnan perusteet on harkittu kunkin asiakkaan kohdalla yksi-
löllisesti ja asiakastietojärjestelmässä olevissa päätöksissä mainitaan 
kunkin asiakkaan kohdalla hankintalain 110 §:n täyttymisen perusteet.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Eronen, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 660 4935

minna.eronen(a)hel.fi
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Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta

Hallinto Esitysteksti
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§ 73
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 74
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 27.3.2019

53 § Soten polkupyörien hankinta ja huoltopalvelut, optiokauden käyt-
töönotto

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 28.3.2019

54 § Takapäivystyksen väliaikainen hankinta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 29.3.2019

55 § Sopimus henkilötietojen käsittelystä Nordic Healthcare Groupin 
kanssa

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 5.4.2019

13 § Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön asukastalojen lyhytaikai-
set sulkemiset vuonna 2019

14 § Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimi-
kunnan asettaminen

15 § Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelun yksiköiden tilapäi-
set sulkemiset ja toiminnan tilapäiset supistamiset kesällä 2019

16 § Vammaistyön toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan ti-
lapäinen supistaminen kesällä 2019

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 28.3.2019

23 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla, terveys- ja 
päihdepalvelujen päälliköt

24 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
huhtikuussa 2019
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Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 5.4.2019

25 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
toukokuussa 2019

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 8.4.2019

26 § Ensilinjan palvelujen päällikön viran täyttäminen, työavain 7-162-
19

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 27.3.2019

16 § Toimintojen supistaminen kesällä 2019, Kontulan monipuolinen 
palvelukeskus

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 1.4.2019

18 § Helsingin sairaalan toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toimin-
nan supistamiset kesällä 2019

19 § Pohjoisen palvelualueen toimipisteiden tilapäiset toiminnan supis-
tamiset ja sulkemiset kesällä 2019

Tietohallintopäällikkö 28.3.2019

13 § Navitas -kuvatallennuspilotin hankinta

14 § Asiakas- ja potilastietojärjestelmien migraatiot ja konversiot - Ef-
fica Yksilö- ja perhehuoltosovellus (YPH)

15 § Suun terveydenhuollon vanhojen hoidollisten tietojen arkistointi 
Kansalliseen arkistoon

Tietohallintopäällikkö 29.3.2019

16 § Genesys -chatpalvelun hankinta Helsingin kaupungin terveysa-
semille

17 § "Stadin Sote" mobiiliwebsovelluksen toteutuksen hankinta

18 § Sosiaali- ja terveystoimialalla käytössä olevan ITTE -itseilmoittau-
tumisjärjestelmän laajennus asiakkaan mobiilikäyttöliittymään.

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

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 ja 74 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 69 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 71 (A) ja 72 §: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 vas-
taanottajan 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-
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nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 71 § (B).

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
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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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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, 
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
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 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.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 73 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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.
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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 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Heidi Ahola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.04.2019.


