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Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Aro, Katju läsnä: 181 - 211 §, klo 16:20 - 18:34
Bergholm, Tapio
Ehrnrooth, Cecilia
Heistaro, Sami
Juva, Kati
Niskanen, Aleksi
Pajula, Matias
Abib, Mukhtar varajäsen
Apajalahti, Ahto varajäsen
Hagman, Sandra varajäsen
Nordström, Laura varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Turpeinen, Leena terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Sulavuori, Maarit perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Meripaasi, Seija sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
Mäki, Tiina hallintojohtaja
Haapala, Maija lakimies
Viinikka, Atte yksikön päällikkö
Korhonen, Soili erityissuunnittelija
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Pellinen, Jukka hallintoylilääkäri

läsnä: 183 §, klo 16:23 - 16:34
Vadén, Armi talouspäällikkö

läsnä: 184 §, klo 16:35 - 16:38
Karell, Mikael vastaava suunnittelija

läsnä: 185 §, klo 16:38 - 17:03
Pajari, Sampo talous- ja suunnittelupäällikkö

läsnä: 185 §, klo 16:38 - 17:03
Koskinen, Jim nuorisoneuvoston edustaja
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läsnä: 180 - 183 §, klo 16:15 - 
16:35; 185 - 207 §, klo 16:38 - 18:17 
sekä 211 §, klo 18:21 - 18:34

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
180-211 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
180-211 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
180-211 §
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§ Asia

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

181 Asia/2 Ilmoitusasiat

182 Asia/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimia-
lalle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta

183 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosi-
aali- ja terveysministeriön kyselystä koskien kuntien roolia sote-palve-
lujen tuottajina maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvassa palvelujär-
jestelmässä

184 Asia/5 Kuuden vuodelle 2017 myönnetyn järjestöavustuksen takaisinperintä

185 Asia/6 Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020‒2022

186 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloitteesta koskien matalan 
kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä

187 Asia/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloitteesta koskien mielenter-
veyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon

188 Asia/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastenpsykiatrin 
palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi

189 Asia/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien eläkeläisten 
liikkumisen tukemista

190 Asia/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien maksutonta 
joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä olevil-
le

191 Asia/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien geronomeja ja mo-
niammatillisuutta kotihoitoon

192 Asia/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista ryhmä-
toimintaa yksinäisille
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193 Asia/14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien hoito-/hoiva-
apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukeskuksiin

194 Asia/15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien omaishoidon 
tuen vapaapäivien maksuttomuutta

195 Asia/16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ikäihmisten 
monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen

196 Asia/17 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Maria Ohisalon ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjaamotoi-
minnan moniammatillisuuden vahvistamista.

197 Asia/18 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien erityistä tukea 
tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tukea

198 Asia/19 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien aikuissosiaali-
työn resursseja

199 Asia/20 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien julkisten lapset-
tomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja naispareille

200 Asia/21 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta koskien perheiden 
palvelujen kehittämistä

201 Asia/22 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mikko Särelän ym. valtuustoaloitteesta koskien erityislasten pal-
velujen parantamista

202 Asia/23 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Reetta Vanhasen ym. valtuustoaloitteesta vanhemmuusvalmen-
nuksen laajentamiseksi

203 Asia/24 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nelli 
Ruotsalaisen ym. aloitteesta LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitusti-
lanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi

204 Asia/25 Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Haartmaninkatu 1:n hammas-
hoitoyksiköiden hankinnasta

205 Asia/26 Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Munkkiniemen hammashoitolan 
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hammashoitoyksiköiden, imulaitteiston ja kaapistojen hankinnasta

206 Asia/27 Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Vuosaaren hammashoitolan 
hammashoitoyksiköiden ja kaapistojen hankinnasta

207 Asia/28 Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Laajasalon hammashoitolan 
hammashoitoyksikön hankinnasta

208 Asia/29 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

209 Asia/30 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

210 Asia/31 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

211 Asia/32 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 180
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 Sami Heistaron ja varatar-
kastajaksi jäsen Sandra Hagmanin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 181
Ilmoitusasiat

Päätös

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 182
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toi-
mialalle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunni-
telmasta

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan Keskustan ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen 20.6.2019 tarkistetun hankesuunnitel-
man, jonka mukaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen käyttöön tuleva 
huoneistoala on 10 773 htm², tilat sijoittuvat kokonaan uudisrakennuk-
seen ja niiden kokonaisvuokra on 5,47 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi lautakunta antoi tarkastetusta hankesuunnitelmasta seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 15.1.2019 (§ 3) omalta osal-
taan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 4.12.2018 päivätyn 
hankesuunnitelman, jonka huoneistoala oli uudisrakennuksen osalta 
noin 9 650 htm² ja Sähkötalon osalta noin 1 320 htm². Arvio hankkeen 
kokonaisvuokrasta oli 4,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Lautakunta edellytti lausunnossaan muun muassa, että terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen kaikki toiminnot sijoittuvat samaan rakennukseen. 
Tämän edellytyksen mukaisesti uudessa 20.6.2019 tarkistetussa han-
kesuunnitelmassa kaikki terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat on sijoi-
tettu uudisrakennukseen. Uudisrakennuksessa on kahdeksan maan-
päällistä kerrosta ja yksi kellarikerros. Rakennuksen sisäänkäyntikerros 
on pääasiassa Kampin metroaseman ja liiketilojen käytössä. Lisäksi se 
toimii terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäyntinä ja poistumistie-
nä. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat sijoittuvat 2.–7. kerrokseen, 
joista ylimpään sijoittuvat yhteiskäyttöiset ryhmä- ja kokoustilat. Kah-
deksannessa kerroksessa on teknisiä tiloja.

Kustannusarvio ja arvio vuokrasta ovat kasvaneet aikaisemmasta, sillä 
uudisrakentaminen on kalliimpaa kuin peruskorjaaminen ja kustannu-
sarvio on päivitetty 4/2019 kustannustasoon.

Kustannusarvion mukaan uudisrakennuksen rakentamiskustannukset 
kustannustasossa 4/2019 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 
84 200 000 euroa (5 154 euroa/brm²). Kustannuksiin sisältyy Kampin 
metroasemalle kohdistuvia rakentamiskustannuksia noin 4,9 miljoonaa 
euroa (alv 0 %) sekä liiketilojen rakennuskustannuksia noin 4 miljoonaa 
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euroa. Hankkeen laajuus, kustannukset ja niiden jakautuminen eri käyt-
täjien kesken tarkentuvat yleissuunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Hankkeen vuokralaskelma on tehty uudelle osaketilalle. Terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen arvioitu tilakustannus on 42,34 euroa per huoneis-
toala (htm²) kuukaudessa, eli yhteensä 456 129 euroa kuukaudessa ja 
5 473 546 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 10 773 htm². 
Pääomavuokran osuus on 38,53 euroa per huoneistoala (htm²) kuu-
kaudessa ja ylläpitovuokran osuus on 3,81 euroa per huoneistoala 
(htm²) kuukaudessa. Vuokraan sisältyy viitesuunnitelman mukaisesti 
yhteensä 1 190 htm² laajuisten kuvantamisen ja laboratorion tilojen 
vuokra 604 615 euroa vuodessa. Rakennuksessa on metro- ja liiketiloja 
1 269 htm². Niiden vuokra ei tule sosiaali- ja terveystoimen maksetta-
vaksi. 

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa toiminnan käynnistämistä varten laite-
, irtokaluste- ja tietotekniikkahankintoihin yhteensä noin 3,6 miljoonaa 
euroa (alv 0%).

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: toteutussuunnittelu 9/2019–
5/2021, rakentamisen valmistelu 6/2021–12/2021 ja rakentaminen 
1/2022–1/2026. Hanke sisältyy talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman vuokra- ja osakehankkeisiin vuosille 2022‒2025.

Esitykseen on liitetty ne hankesuunnitelman liitteet, joihin on tehty muu-
toksia 15.1.2019 tehdyn päätöksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että esitykset keskustan ter-
veys- ja hyvinvointikeskukseen siirtyvistä yksiköistä ja/tai palveluista 
tuodaan jatkossa erikseen poliittisesti päätettäviksi."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sami Heistaro: Lausunnon loppuun lisätään seuraava kohta: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että esitykset keskustan ter-
veys- ja hyvinvointikeskukseen siirtyvistä yksiköistä ja/tai palveluista 
tuodaan jatkossa erikseen poliittisesti päätettäviksi.”

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan THK_HS 20062019
2 Liite 3 THK_Tilaohjelma
3 Liite 5 Viitesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Keskustan ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen 20.6.2019 tarkistetun hankesuunnitel-
man, jonka mukaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen käyttöön tuleva 
huoneistoala on 10 773 htm², tilat sijoittuvat kokonaan uudisrakennuk-
seen ja niiden kokonaisvuokra on 5,47 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi lautakunta antaa tarkastetusta hankesuunnitelmasta seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 15.1.2019 (§ 3) omalta osal-
taan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 4.12.2018 päivätyn 
hankesuunnitelman, jonka huoneistoala oli uudisrakennuksen osalta 
noin 9 650 htm² ja Sähkötalon osalta noin 1 320 htm². Arvio hankkeen 
kokonaisvuokrasta oli 4,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Lautakunta edellytti lausunnossaan muun muassa, että terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen kaikki toiminnot sijoittuvat samaan rakennukseen. 
Tämän edellytyksen mukaisesti uudessa 20.6.2019 tarkistetussa han-
kesuunnitelmassa kaikki terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat on sijoi-
tettu uudisrakennukseen. Uudisrakennuksessa on kahdeksan maan-
päällistä kerrosta ja yksi kellarikerros. Rakennuksen sisäänkäyntikerros 
on pääasiassa Kampin metroaseman ja liiketilojen käytössä. Lisäksi se 
toimii terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäyntinä ja poistumistie-
nä. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat sijoittuvat 2.–7. kerrokseen, 
joista ylimpään sijoittuvat yhteiskäyttöiset ryhmä- ja kokoustilat. Kah-
deksannessa kerroksessa on teknisiä tiloja.

Kustannusarvio ja arvio vuokrasta ovat kasvaneet aikaisemmasta, sillä 
uudisrakentaminen on kalliimpaa kuin peruskorjaaminen ja kustannu-
sarvio on päivitetty 4/2019 kustannustasoon.

Kustannusarvion mukaan uudisrakennuksen rakentamiskustannukset 
kustannustasossa 4/2019 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 
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84 200 000 euroa (5 154 euroa/brm²). Kustannuksiin sisältyy Kampin 
metroasemalle kohdistuvia rakentamiskustannuksia noin 4,9 miljoonaa 
euroa (alv 0 %) sekä liiketilojen rakennuskustannuksia noin 4 miljoonaa 
euroa. Hankkeen laajuus, kustannukset ja niiden jakautuminen eri käyt-
täjien kesken tarkentuvat yleissuunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Hankkeen vuokralaskelma on tehty uudelle osaketilalle. Terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen arvioitu tilakustannus on 42,34 euroa per huoneis-
toala (htm²) kuukaudessa, eli yhteensä 456 129 euroa kuukaudessa ja 
5 473 546 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 10 773 htm². 
Pääomavuokran osuus on 38,53 euroa per huoneistoala (htm²) kuu-
kaudessa ja ylläpitovuokran osuus on 3,81 euroa per huoneistoala 
(htm²) kuukaudessa. Vuokraan sisältyy viitesuunnitelman mukaisesti 
yhteensä 1 190 htm² laajuisten kuvantamisen ja laboratorion tilojen 
vuokra 604 615 euroa vuodessa. Rakennuksessa on metro- ja liiketiloja 
1 269 htm². Niiden vuokra ei tule sosiaali- ja terveystoimen maksetta-
vaksi. 

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa toiminnan käynnistämistä varten laite-
, irtokaluste- ja tietotekniikkahankintoihin yhteensä noin 3,6 miljoonaa 
euroa (alv 0%).

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: toteutussuunnittelu 9/2019–
5/2021, rakentamisen valmistelu 6/2021–12/2021 ja rakentaminen 
1/2022–1/2026. Hanke sisältyy talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman vuokra- ja osakehankkeisiin vuosille 2022‒2025.

Esitykseen on liitetty ne hankesuunnitelman liitteet, joihin on tehty muu-
toksia 15.1.2019 tehdyn päätöksen jälkeen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta lausuntoa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 20.6.2019 
tarkistetusta hankesuunnitelmasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan THK_HS 20062019
2 Liite 3 THK_Tilaohjelma
3 Liite 5 Viitesuunnitelma
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 159

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Seija Muurisen ehdotuksesta.

15.01.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.12.2018 Pöydälle

20.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 23.04.2019 § 
7

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti
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hyväksyä PES- Arkkitehdit Oy:n 1.10.2018 ja 17.4.2019 päivätyt lisä-
työtarjoukset koskien Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen han-
kesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelun täydentäviä tehtäviä 
arvonlisäverottomaan kattohintaan 63 948 euroa.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on Kamppiin, osoitteeseen Salomonkatu 8a toteutettava 
Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus. Hanke perustuu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 7.10.2014 §347 päättämään palveluverkkosuunni-
telmaan 2030, sen perusteella laadittuun, 22.5.2017 päivättyyn tarve-
selvitykseen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.6.2017 §181 teke-
mään tarvepäätökseen.

Kaupunkiympäristön toimialan tarve- ja hankesuunnittelu on laatinut 
hankesuunnitelman, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 
15.1.2019 §3. 

PES- Arkkitehdit Oy on vastannut hankkeen tarveselvitys- ja hanke-
suunnitteluvaiheiden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Hankkeen laajuus on noin 14 000 brm². Sen toteuttaminen edellyttää 
asemakaavan muutoksen. Hankesuunnitelma on sisältänyt uudisra-
kennuksen lisäksi noin 1500 brm² laajuiset tilat viereisestä Sähkötalos-
ta niille toiminnoille, jotka eivät ole mahtuneet asemakaavoittajan aset-
tamien kaupunkikuvallisten reunaehtojen mukaan suunnitellun uudisra-
kennuksen laajuuteen. 

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen on kaavoittaja tarkastellut 
uudestaan hankkeen kaupunkikuvallisia reunaehtoja. Tavoitteena on 
löytää ratkaisu, jossa koko tarpeen mukainen laajuus saadaan mahtu-
maan uudisrakennukseen. Tästä tehtävästä on PES-Arkkitehdit anta-
nut 17.4.2019 päivätyn pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisätyötarjouksen 
arvonlisäverottomana 34 000 euroa.

Hankesuunnitelman muista täydentävistä tehtävistä ja havainnemateri-
aalin laatimisesta on PES- Arkkitehdit antanut 1.10.2018 päivätyn tar-
jouksen arvonlisäverottomaan kattohintaan 29 920 euroa. 

Saatujen lisätyötarjousten yhteenlaskettu arvo on arvonlisäverottomana 
yhteensä 63 948 euroa. Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen pää- ja ark-
kitehtisuunnittelun puitesopimuksen 2016-2017 Klk§497 12.11.2015 
perusteella tehtyjen tilausten arvonlisäveroton arvo on yhteensä 202 
858,50 euroa. Aiemmat tilaukset ja lisätyötarjoukset ovat arvonlisäve-
rottomana yhteensä 266 806,50 euroa.
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PES- Arkkitehdit Oy:n hankesuunnitelmaa varten laatima viitesuunni-
telma on ehdotussuunnitelmatasoinen ratkaisu kaupunkikuvallisesti ja 
teknisesti poikkeuksellisen vativasta suunnittelutehtävästä. Hankkeen 
laadulliset vaatimukset ja kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden 
on perusteltua hyväksyä saadut lisätyötarjoukset ja tilata hankesuunnit-
teluvaiheen täydentävät tehtävät PES - Arkkitehdit Oy:ltä. Toimialalla 
on PES- Arkkitehdit Oy:n kanssa voimassa oleva puitesopimus (Tila-
hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely 2019-2020 Ry-
ja 28.2.2019 §27, osa-alue 4). 

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.05.2017 Pöydälle

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa 
läsnä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

02.05.2017 Poistettiin

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 10 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
20.08.2019

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

§ 183
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle so-
siaali- ja terveysministeriön kyselystä koskien kuntien roolia sote-
palvelujen tuottajina maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvassa 
palvelujärjestelmässä

HEL 2019-008011 T 00 01 06

Lausunto

Sosiaali ja terveyslautakunta antoi sosiaali- ja terveysministeriön kyse-
lystä koskien kuntien roolia sote-palvelujen tuottajina maakuntien jär-
jestämisvastuulle kuuluvassa palvelujärjestelmässä seuraavavan lau-
sunnon:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kysely liittyy hallitusohjel-
massa 2019‒2022 mainittuun selvitykseen kuntien roolista sote-palve-
lujen tuottajana maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvassa palvelujär-
jestelmässä. Kyselyyn on haasteellista ottaa kantaa, koska kysymyk-
sissä viitataan lakeihin, palveluihin, kriteereihin ja korvauksiin, joita ei 
ole vielä ole laadittu ja määritelty. 

Vastaamisen tekee lisäksi ongelmalliseksi se, että hallitusohjelmaan si-
sältyvää selvitystä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alu-
een erillisratkaisusta ei ole vielä tehty. 

Näistä syistä esitettyjen vaihtoehtojen vaikutuksista ja merkityksestä 
kansallisesti tai Helsingin näkökulmasta voidaan esittää vasta alustavia 
näkemyksiä.

Kysymys 1. (Vaihtoehto A.)

Tulisiko kunnilla olla oikeus tuottaa laissa tarkemmin määriteltyjä sosi-
aali- ja terveyspalveluja osana maakunnan palvelutuotantoa, jolloin 
kunnille maksettavista korvauksista säädettäisiin lailla? Tässä tapauk-
sessa maakunnalla ei olisi oikeutta estää kuntaa tuottamasta palveluja. 
(Kyllä / Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:

Järjestämisvastuu ja sen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin me-
nettäisi merkityksensä, jos kunnat voisivat maakunnan tahtotilasta riip-
pumatta edelleen päättää itse palvelujen tuottamisesta.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamis-
tapoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, et-
tä hallitusohjelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseu-
dun tai Helsingin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yh-
dessä kuntien kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen 
ja sen pohjalta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyt-
tyä on mahdollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisessa.

Kysymys 1.a.

Mikäli kunnilla olisi lain perusteella oikeus tuottaa palveluja, kuinka to-
dennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin todennäköisesti 
5 - 1 Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 1

Kysymys 2. (Vaihtoehto B.)

Tulisiko kunnalla olla mahdollisuus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja 
osana maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja? Tässä ta-
pauksessa maakunta tekee päätöksen ja solmii sopimuksen kunnan 
kanssa. (Kyllä / Ei)

Vastaus: Kyllä 

Perustelut:

Kuntien mahdollisuus tuottaa palveluja tulisi sallia nimenomaan maa-
kunnan tai muun järjestäjätahon ohjauksessa ja rahoittamana. Edelly-
tyksenä on, että sekä järjestäjä että kunta näin haluavat ja siitä yhdes-
sä sopivat. Kuntien pitäisi voida tuottaa palveluja itse tai yhdessä mui-
den kuntien kanssa esimerkiksi kuntayhtymä- tai vastuukuntamallilla.

Kuten edellisen vastauksen perusteluissa todettiin, sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee tarkastel-
la kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusohjelmaan 
sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen 
erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien kanssa ja 
kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjalta tehtyjen 
linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mahdollista ottaa 
tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-
misessa.

Kysymys 2.a.
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Mikäli kunnilla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja, kuinka todennäköi-
sesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin todennäköisesti 5 - 1 
Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 2

Kysymys 3. (Vaihtoehto C.)

Tulisiko kunnalla olla laissa säädetty velvollisuus tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalveluja osana maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palve-
luja, jolloin kunnille maksettavista korvauksista säädettäisiin lailla? 
Tässä tapauksessa maakunnalla ei olisi oikeutta estää kuntaa tuotta-
masta palveluja, eikä kunnilla olisi oikeutta olla tuottamatta palveluja. 
(Kyllä / Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:

Kunnille ei tule jäädä velvoitetta palvelujen tuottamiseen, jos järjestä-
misvastuu otetaan niiltä pois. Kuntien edellytykset ja intressit palvelujen 
tuottamiseen vaihtelevat ja sen vuoksi paikalliseen sopimiseen tulee ol-
la mahdollisuus, kuten kysymyksessä 2. todetaan.

Edellisten vastausten perusteluihin viitaten painotetaan, että sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee 
tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusoh-
jelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsin-
gin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien 
kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjal-
ta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mah-
dollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja terveyspalve-
lujen tuottamisessa.

Kysymys 4. (Vaihtoehto D.)

Tulisiko kunnilla olla maakunnan palvelutuotantoon nähden oikeus 
(yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja omalla verorahoituk-
sellaan, ilman maakunnan maksamaa korvausta ja erillään maakunnan 
järjestämisvastuusta ja palveluntuotannosta? Tässä tapauksessa pal-
velut olisivat kunnan omille kuntalaisilleen tarjoamia laissa säädetyn 
julkisen järjestämisvastuun ulkopuolisia/ylimääräisiä palveluja. (Kyllä / 
Ei)

Vastaus: Ei 

Perustelut:
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Järjestämisvastuu ja sen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin me-
nettäisi merkityksensä, jos kunnat voisivat maakunnan tahtotilasta riip-
pumatta edelleen päättää itsenäisesti palvelujen tuottamisesta maa-
kunnan järjestämien palvelujen lisäksi.

Julkisen järjestämisvastuun ulkopuolisten/ylimääräisten sote-palvelujen 
tuottaminen kunnan omalla rahoituksella ei lisäisi kansalaisten yhden-
vertaisuutta, vaan pikemminkin lisäisi eroja kuntien välillä. Vaihtoehto ei 
ole kannatettava myöskään kansantalouden tai kokonaisveroasteen 
kannalta.

Kunnat voivat luonnollisesti yleisen toimivaltansa perusteella tuottaa 
jatkossakin muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen 
mukaisia palveluja esimerkiksi asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi.

Edellisten vastausten perusteluihin viitaten painotetaan edelleen, että 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamis-
tapoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Helsingin kaupunki odottaa, et-
tä hallitusohjelmaan sisältyvä selvitys Uudenmaan, pääkaupunkiseu-
dun tai Helsingin alueen erillisratkaisusta tehdään ensin ja aidosti yh-
dessä kuntien kanssa ja kuntien näkemyksiä kuullen. Vasta selvityksen 
ja sen pohjalta tehtyjen linjausten jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyt-
tyä on mahdollista ottaa tarkemmin kantaa kuntien rooliin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisessa.

Kysymys 4.a.

Mikäli kunnilla olisi oikeus tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan, 
kuinka todennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? (Erittäin to-
dennäköisesti 5 - 1 Hyvin epätodennäköisesti)

Vastaus: 1

Kysymys 5.

Mikä on kuntanne ensisijainen näkemys kuntien roolista toimia sote-
palvelujen tuottajana? Laittakaa järjestykseen ne vaihtoehdot, joihin 
edellä kysymysten 1 - 4 osalta vastasitte ”Kyllä”. Mikäli vastasitte kaik-
kiin edellä esitettyihin vaihtoehtoihin "Ei", niin teidän ei tarvitse vastata 
kysymykseen.

A. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteel-
la tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että 
maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palvelun-tuottajana. 
Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella. 
(Kysymys 1.)
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B. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan 
ja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus mää-
räytyisi sopimuksen perusteella. (Kysymys 2.)

C. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palve-
luja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla. (Kysymys 3.)

D. Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palve-
luja omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen 
palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta. (Kysymys 4.)

Vastaus: B

Kysymys 6.

Mikäli vastasitte johonkin edellä olevista kysymyksistä 1 - 4 ”Kyllä”, mi-
tä palveluita katsotte tarkoituksenmukaiseksi kuntien tuottaa ja miksi?

Sosiaalihuolto – mitä palveluja ja tehtäviä (Kyllä / Ei) ja avovastaus pe-
rusteluihin

1. Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta (Sosiaalihuoltolaki, SHL 6 §)

2. Rakenteellinen sosiaalityö (SHL 7 §)

3. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja 
edistäminen (SHL 8 §)

4. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (SHL 9 §)

5. Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi (SHL 10 §)

6. Sosiaalityötä (SHL 15 §)

7. Sosiaaliohjausta (SHL 16 §)

8. Sosiaalista kuntoutusta (SHL 17 §)

9. Perhetyötä (SHL 18 §)

10. Kotipalvelua (SHL 19 §)

11. Kotihoitoa (SHL 20 §)

12. Asumispalveluja (SHL 21 §)

13. Liikkumista tukevia palveluja (SHL 23 §)

14. Päihdetyötä (SHL 24 §)

15. Mielenterveystyötä (SHL 25 §)
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16. Kasvatus- ja perheneuvontaa (SHL 26 §)

17. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa (SHL 27 §)

18. Vammaispalveluja (Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain pe-
rusteella annettavat palvelut)

Jatkokysymys: mitä tarkemmin?

19. Kuntouttavaa työtoimintaa (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta)

20. Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoritoimintaa (Oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolaki)

21. Kaikkea edellä olevaa

22. Jotain muuta, mitä?

Terveydenhuolto – tehtävä (Kyllä / Ei) ja avovastaus perusteluihin

1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa (Terveydenhuolto-
laki, TervHL 12 §)

2. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (TervHL 13 §)

3. Seulonnat (TervHL 14 §)

4. Neuvolapalvelut (TervHL 15 §)

5. Kouluterveydenhuolto (TervHL 16 §)

6. Opiskeluterveydenhuolto (TervHL 17 §)

7. Työterveyshuolto (TervHL 18 §)

8. Ympäristöterveydenhuolto (TervHL 21 §)

9.  Avosairaanhoito: yleislääketieteen alaan kuuluva (TervHL 24 §)

9.a. Yleislääketieteen alaan kuuluva, terveydenhuollon ammattihenki-
lön suorittama, sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito sekä näihin 
kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut ja kuntoutustarpeen arvioin-
ti

10. Avosairaanhoito: muu kuin yleislääketieteen alaan kuuluva, 
(TervHL 24 §)

10.a. Muu kuin yleislääketieteen alaan kuuluva, terveydenhuollon am-
mattihenkilön suorittama, sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito se-
kä näihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut ja kuntoutustar-
peen arviointi
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11. Sairaanhoito yleislääkärijohtoisella vuodeosastolla, (TervHL 24 §)

12. Kotisairaanhoito (TervHL 25 §)

13. Suun terveydenhuolto (TervHL 26 §)

14. Mielenterveystyö (TervHL 27 §)

15. Päihdetyö (TervHL 28 §)

16. Lääkinnällinen kuntoutus (TervHL 29 §)

17. Ensihoito, (TervHL 39 §)

18. Kaikkea edellä olevaa

19. Jotain muuta, mitä?

Kysymys 7.

Vapaa sana aiheesta ja terveiset ministeriölle:

Kysymysten 1‒4 perusteluissa painotetaan, että sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämistä, rahoittamista ja tuottamistapoja tulee tarkastella 
kokonaisuutena. Helsingin näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen kuntapohjaisesti on jatkossakin ensisijainen vaihtoehto 
Helsingissä. Uutta hallinnollista tasoa, maakuntia, ei ole tarpeen perus-
taa. Helsingin kaupunki odottaa, että hallitusohjelmaan sisältyvä selvi-
tys Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkai-
susta tehdään ensin ja aidosti yhdessä kuntien kanssa ja kuntien nä-
kemyksiä kuullen. Vasta selvityksen ja sen pohjalta tehtyjen linjausten 
jälkeen ja kaupungin roolin selkiydyttyä on mahdollista ottaa tarkemmin 
kantaa kuntien mahdolliseen rooliin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamisessa.

Jos järjestäminen ja rahoitusvastuu kuitenkin päädyttäisiin kokoamaan 
maakuntiin koko maassa, kuntien mahdollisuutta tuottaa palveluja ei tu-
le kategorisesti kieltää. Tämä mahdollisuus tulee sallia, mutta nimeno-
maan järjestäjätahon ohjauksessa ja rahoittamana, sekä järjestäjän et-
tä kunnan niin halutessa ja yhdessä sopien. Näin ollen ainoastaan 
vaihtoehto 2 voisi olla mahdollinen. Silloin ei myöskään pidä lainsää-
dännöllisesti määritellä erikseen tarkemmin palveluittain, mitä sote-pal-
veluja mahdollisuus koskisi.

Lisäksi kysymyksessä 6 huomiota kiinnittää se, että esitetyistä palve-
luista puuttuivat muun muassa sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen 
tarpeen arviointi ja asiakas/palvelusuunnitelmien laatiminen sekä sosi-
aalipäivystys ja terveydenhuollon päivystyspalvelut. Onko olettamana 
se, että kunnat eivät missään tapauksessa voisi tuottaa näitä palvelu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 17 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
20.08.2019

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

ja? Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että osa esitetyistä palveluista 
on viranomaistehtäviä. Oletetaanko siis, että maakunta voisi siirtää vir-
kavastuuta kunnille?

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lausunnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on vaikea esittää, koska 
kysely koskee tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudis-
tusta, jonka sisällöstä ei ole vielä päätetty. Yleisellä tasolla voidaan to-
deta, että vaikuttavilla, oikea-aikaisilla, riittävillä ja taloudellisesti kestä-
västi järjestetyillä ja tuotetuilla sosiaali- ja terveyspalveluilla voidaan 
vaikuttaa myönteisesti kaiken ikäisten ja kaikenlaisissa elämäntilanteis-
sa elävien kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen.”

Käsittely

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kysely
2 Saate

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kyselyn tausta
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Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kunnille 11.7.2019 kyselyn kuntien 
roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina. Kysely on tä-
män asian liitteenä 1. Vastaus pyydetään täyttämään sähköiseen poh-
jaan viimeistään 30.8.2019. Saatujen tietojen mukaan kuntien vastau-
saikaa on pidennetty 13.9.2019 saakka.

Kaupunginhallitus on pyytänyt kyselystä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnon 15.8.2019 mennessä. Kaupunginkanslian kanssa on kuiten-
kin sovittu, että aikataulusyistä asia käsitellään sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokouksessa vasta 20.8.2019.  

Kyselyn saate on tämän asian liitteenä 2 ja siinä kerrotaan, että kysely 
liittyy pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan 
2019‒2022, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa 
kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen (sekä pelastustoimen) järjestä-
misvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille. 
Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös tuot-
tajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä 
kolmas sektori toimivat täydentävinä palvelujen tuottajina. Kuntien rooli 
toimia palvelujen tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, jo-
ka laaditaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä kyselynä toteutet-
tava esiselvitys on osa tätä selvitystä. 

Saatteen mukaan kysymykset pohjautuvat nykyisen kuntalain, ja edelli-
sellä hallituskaudella kaatuneen uudistuksen maakuntalakiehdotuksen 
sääntelyyn siitä, että tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva ta-
ho vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja 
palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien pal-
velujen ja muiden toimenpiteiden:

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 

3) tuottamistavasta; 

4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta; 

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 

Lisäksi järjestämisvastuussa oleva taho päättää palvelujen järjestämis-
tä koskevasta yhteistoiminnasta lain asettamissa rajoissa ja vastaa teh-
tävien rahoituksesta. Silloinkin, kun järjestämisvastuussa oleva taho 
hankkii palveluja muilta tuottajilta, sillä säilyy vastuu palveluista ja sen 
tulee ohjata ja valvoa palvelutuotantoa. Jatkossa järjestämisvastuussa 
sote-palveluista olisi siis hallitusohjelman kirjausten mukaisesti maa-
kunta.
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Kyselyssä kysyttyjä tuottamisvaihtoehtoja ovat seuraavat:

1) Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteel-
la tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että 
maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palveluntuottajana. 
Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella. 
(Kysymys 1 eli vaihtoehto A)

2) Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan 
ja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus mää-
räytyisi sopimuksen perusteella. (Kysymys 2 eli vaihtoehto B)

3) Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palve-
luja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla. (Kysymys 3 eli vaih-
toehto C)

4) Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palvelu-
ja omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen pal-
velutuotantoa tai maksaisi sille korvausta. (Kysymys 4 eli vaihtoehto D)

Saatteen mukaan kysely on esiselvitys kuntien näkemyksistä yllä ku-
vattujen linjausten valossa kuntien roolista toimia sote-palvelujen tuot-
tajana, joko itsenäisenä tai osana julkista / maakuntien järjestämisvas-
tuulle kuuluvaa sote-palvelujärjestelmää. Selvitysprosessin aikana kun-
tia tullaan tämän esiselvityksen lisäksi kuulemaan syksyn aikana erik-
seen määriteltävällä tavalla.

Kyselyyn vastaamisen haasteet

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa 
ja palveluiden järjestämisessä alueelliset erityispiirteet otetaan huo-
mioon mahdollisuuksien mukaan. Hallitus selvittää Uudenmaan, pää-
kaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alu-
een kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Tämä selvitystyö on vasta alkamassa. Selvitystyön tulokset tulevat vai-
kuttamaan ratkaisevasti Helsingin sote-palvelujen tulevaisuuteen ja 
Helsingin rooliin niissä kuntana. 

Vastaamista vaikeuttaa myös se, että kysymyksissä pyydetään otta-
maan kantaa sellaisiin asioihin, joiden sisällöstä ei ole vielä säädetty. 

Näitä ovat:

- laissa tarkemmin määritellyt sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden kri-
teerit

- maakunnan järjestämisvastuu ja palvelutuotanto
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- kuntien laissa säädetyt velvollisuudet

- kunnille laissa säädetyt korvaukset ja niiden kriteerit

- maakunnan kunnan kanssa tekemä sopimus. 

Tässä vaiheessa ei siis ole mahdollista tarkemmin arvioida kysyttyjen 
vaihtoehtojen sisällöllisiä ja taloudellista vaikutuksia Helsingin kaupun-
gille.

Helsingin aikaisemmat kannanotot

Helsingin kaupunki on antanut lukuisia lausuntoja edellisiin hallitusoh-
jelmiin sisältyneistä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistussuunnitelmis-
ta. Kaupunginvaltuusto (4.4.2018, § 68) on pitänyt 18 maakunnan lu-
kumäärää liian suurena ja arvostellut maakuntajakoa, joka ei huomioi 
suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitystä ja erityisyyttä.

Edellä mainitussa lausunnossa todettiin, että väestön ikääntymisen, 
palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden paineiden vuoksi valta-
kunnallisen sote-uudistuksen tarve on olemassa. Järjestämisen siirtä-
minen kuntaa suuremmille toimijoille on pääosin perusteltua metropo-
lialueen ja suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella. Lisäksi todettiin, että 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on maan johtava sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimija ja uudistaja, joka on kyennyt ja kykenee itse vas-
taamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. 
Palveluja uudistetaan jatkuvasti ottaen huomioon pääkaupunkiseudun 
erityistarpeet ja -haasteet.

Helsinki suhtautuu kriittisesti uuteen hallitusohjelmaan sisältyvään 
maakuntamalliin. Siihen toivotaan joustoja ja paikallisia ratkaisumah-
dollisuuksia. Alueelliset erityispiirteet tulee ottaa huomioon ja näin 
mahdollistaa sekä kaupunkiseutuja että maaseutua palvelevat sote-
palvelujen ja pelastustoimen toteutusmallit.

Uudenmaan kaupunginjohtajien ja kuntajohtajien sekä HUSin johtajan yhteinen 
kannanotto

Uudenmaan alueen kaikki 26 kunnanjohtajaa sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiiri HUSin toimitusjohtaja julkaisivat 26.4.2019 
yhteisen kannanoton, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uu-
distamista tulee jatkaa tulevalla hallituskaudella ja uudistus tulee tehdä 
vaiheittain, hallitusti ja kuntapohjaisesti.

Kannanotossa todettiin, että palvelujen järjestämisvastuuta tulee koota 
tavalla, joka ottaa huomioon asukkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti ja 
vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyttä kuntien järjestämisvas-
tuulla oleviin muihin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen, perusope-
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tukseen, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin. 
Tämä varmistaa uudistamisen asukas- ja asiakaslähtöisesti ja tarjoaa 
koko maassa sekä väkirikkaalla Uudellamaalla parhaat mahdollisuudet 
vastata monimuotoisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Nämä edellyttävät 
kunnan kaikki toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä sekä päätöksen-
tekoa mahdollisimman lähellä asukkaita.

Kannanotto sisälsi mallin, jossa Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen, 
jotka vastaisivat perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-
sestä. Kaikki viisi aluetta olisivat sekä väestöpohjaltaan että taloudelli-
selta kantokyvyltään riittäviä turvaamaan edellytykset sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden parantamiselle myös niissä Uudenmaan kunnissa, joil-
la ei yksin olisi tähän riittäviä edellytyksiä.

HUS toimii jo koko Uudenmaan alueella vastaten erikoissairaanhoidon 
palvelujen järjestämisestä ja on tärkeässä roolissa uudistettaessa pal-
veluja ja palveluketjuja.

Järjestämisvastuun kokoaminen kuntiin ja kuntayhtymiin loisi kannano-
ton mukaan mahdollisuuden saavuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistamisen valtakunnalliset tavoitteet. Näitä ovat palvelujen saata-
vuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannusten 
kasvun hillintä. Se mahdollistaisi edelleen palvelujen, tiedon ja tietojär-
jestelmien sekä rahoituksen nykyistä vahvemman integraation.

On hyvin tärkeää, että Uudenmaan alueen erillisselvitys tehdään pian, 
jotta näiden 26 kunnan ja HUSin rooli tulevassa sote-uudistuksessa 
selviää mahdollisimman pian.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kysely
2 Saate

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 184
Kuuden vuodelle 2017 myönnetyn järjestöavustuksen takaisinperin-
tä

HEL 2016-008445 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti periä takaisin vuodelle 2017 
myönnettyjä järjestöavustuksia seuraavasti:

- Suojatie ry:ltä 4 100 euroa, koska tämä osa avustusta on käytetty 
muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen

- Meri-Vuosaaren työttömät ry:ltä 10 000 euroa, koska yhdistys ei ole 
useista pyynnöistä huolimatta toimittanut mitään valvontaan liittyviä 
asiakirjoja

- Kotouttaminen ja työllistäminen ry:ltä 7 000 euroa, koska yhdistys ei 
ole useista pyynnöistä huolimatta toimittanut mitään valvontaan liittyviä 
asiakirjoja

- Uussuomalaiset ry:ltä 1 000 euroa, koska yhdistys ei ole useista 
pyynnöistä huolimatta toimittanut mitään valvontaan liittyviä asiakirjoja

- Leikkivä Lapsi ry:ltä 1 038,23 euroa, koska kaikkea avustusta ei ole 
käytetty myönnettyyn tarkoitukseen

- Toimintakeskus Sampola ry:ltä 10 000 euroa, koska yhdistys ei ole 
useista pyynnöistä huolimatta toimittanut mitään valvontaan liittyviä 
asiakirjoja.

Käsittely

Talouspäällikkö Armi Vadén oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Nuorisoneuvoston edustaja Jim Koskinen ilmoitti esteellisyydestään 
(yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5 kohta) ennen asian käsittelyä ja pois-
tui kokoustilasta asian koko käsittelyn ajaksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517
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kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suojatie ry Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Meri-Vuosaaren työttömät 
ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Kotouttaminen ja työllistä-
minen ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Uussuomalaiset ry Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Leikkivä Lapsi ry Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Toimintakeskus Sampola 
ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén on kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (29.11.2016 § 297) ja virastopäällikkö 
(12.12.2016 § 185) myönsivät yhdistyksille yhteensä 265 avustusta 
vuodelle 2017. Avustuspäätöksissä mainittiin, että avustus tulee käyt-
tää vuoden 2017 aikana ja että avustusta ei saa käyttää muuhun kuin 
myönnettyyn tarkoitukseen.
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Sosiaali- ja terveystoimialan talouden tuki -yksikössä toteutettiin vuo-
delle 2017 myönnettyjen avustusten käytön valvonta kevään ja kesän 
2019 aikana keräten tiedot kaikkien myönnettyjen avustusten käytöstä.

Myönnettyjen avustusten käytön valvontaa edellyttävät kaupungin 
avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet (12.12.2011), jot-
ka ovat tämän asian liitteenä 1. Ohjeiden kohdassa 10 todetaan, että 
”jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu, valvovan 
viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, kuten aset-
taa määräaika ehdon täyttämiselle, huolehtia maksatuksen keskeyttä-
misestä tai jo suoritetun avustuksen takaisinperimisestä.”

Valvonnan tuloksena kuusi avustusta tulee periä takaisin osaksi tai ko-
konaan seuraavin perustein:

1. Suojatie ry:lle myönnettiin 12 000 euron avustus käytettäväksi päih-
teettömyyttä tukevan vertaistoiminnan välittömiin kuluihin helsinkiläisiin 
kohdistettuna. Yhdistyksen antaman selvityksen mukaan 4 100 euroa 
käytettiin muun muassa entisen toiminnanjohtajan järjestämään toimin-
taan omalla mökillään ja rakennustarvikkeisiin.

2. Meri-Vuosaaren työttömät ry:lle myönnettiin 10 000 euron avustus 
helsinkiläisten työttömien hyvinvoinnin edistämiseen tarvittavan toimin-
takeskuksen ja varaston vuokra- ja energiakuluihin. Yhdistys ei ole mo-
nista pyynnöistä ja lupauksistaan huolimatta toimittanut selvitystä avus-
tuksen käytöstä eikä muita valvonta-asiakirjoja vuodelta 2017.

3. Kotouttaminen ja työllistäminen ry:lle (ent. Suomen Afrikkalaiset työt-
tömät ry) myönnettiin avustusta 7 000 euroa työttömien helsinkiläisten 
maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistävän toiminnan 
kustannuksiin. Yhdistys ei ole monista pyynnöistä huolimatta toimitta-
nut selvitystä avustuksen käytöstä eikä muita valvonta-asiakirjoja vuo-
delta 2017.

4. Uussuomalaiset ry:lle myönnettiin avustusta 1 000 euroa maahan-
muuttajanuorten tukitoimiin kohdistettuna helsinkiläisiin. Yhdistys ei ole 
monista pyynnöistä huolimatta toimittanut selvitystä avustuksen käytös-
tä eikä muita valvonta-asiakirjoja vuodelta 2017.

5. Leikkivä Lapsi ry:lle myönnettiin avustusta 37 000 euroa laaja-alai-
seen osin Malminkartanossa ja osin koko Helsingin alueella toteutetta-
vaan hyvinvointityöhön lasten, nuorten ja perheiden parissa kohdistuen 
vuorovaikutuksen ja tunneilmaisun ongelmien sekä kiusaamisen ehkäi-
syyn ja tarvittaessa niihin puuttumiseen. Avustusta myönnettiin myös 
henkilöstö- ja materiaalikuluihin. Yhdistyksen edellä mainitun toiminnan 
hyväksytyt kulut olivat 35 961,77 euroa, joten loput käyttämättömästä 
avustuksesta 1 038,23 euroa peritään takaisin.
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6. Toimintakeskus Sampola ry:lle myönnettiin avustusta 10 000 euroa 
itä-helsinkiläisten vähäosaisten eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien 
pitkäaikaistyöttömien sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisemiseen ja 
vähentämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Avustusta myönnettiin 
myös tila- ja toimintakustannuksiin. Yhdistys ei ole monista pyynnöistä 
huolimatta toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä eikä muita valvon-
ta-asiakirjoja vuodelta 2017.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suojatie ry Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Meri-Vuosaaren työttömät 
ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Kotouttaminen ja työllistä-
minen ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Uussuomalaiset ry Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Leikkivä Lapsi ry Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Toimintakeskus Sampola 
ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi
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Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö Virastopäällikkö 12.12.2016 § 185

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 § 297
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§ 185
Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja 
taloussuunnitelma vuosille 2020‒2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuo-
sien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että sosiaali- ja terveystoi-
men talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vaike-
aa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule riit-
tämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saata-
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vuuden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin-
hallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet 
(liite 4).

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen ensim-
mäisen ja toisen kappaleen väliin seuraava kohta:

"Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveys-
toimen talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vai-
keaa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule 
riittämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
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haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saata-
vuuden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen." 

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Liitteenä 1 olevaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotuk-
seen 2020 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022 on tehty pieni 
tekninen korjaus sivulle 31.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020-2022 (hyväksytty ja teknisesti korjattu)

2 Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma
3 Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen omaisuuden perushankinnat  

2020-2029
4 Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen eh-
dotuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja 
vuosien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupun-
ginhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoh-
jeet (liite 4).
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Esittelijän perustelut

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

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion laadintaa ohjaavat kaupun-
ginhallituksen 6.5.2019 päättämät kannanotot:

- Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana on kaupunkistrategiasta joh-
dettu kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami, jota ei voida ylit-
tää. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimiala-
kohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään 
kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Lauta- ja johtokuntien tu-
lee huomioida talousarvioehdotuksissa kaupunkistrategian 0,5 % tuot-
tavuustavoite.

- Talousarvioehdotuksien tulee perustua strategian taloustavoitteisiin 
sekä laskelmiin väestönkasvun ja toimintaympäristön muutoksien vai-
kutuksista asiakas- ja suoritemääriin strategiatavoitteen mukaisesti eri-
tyisesti palveluissa, joiden kustannuksiin väestönkasvu suorimmin vai-
kuttaa.

- Lisäksi kaupunginhallitus kehotti lauta- ja johtokuntia sisällyttämään 
talousarvioehdotuksiin kaupunkistrategian toteuttamisen toimenpiteet 
vuosina 2020−2022, asiakas- ja suoritemäärien kehityksen eriteltynä 
väestönkasvuun ja muihin tekijöihin vuosina 2018−2022 sekä palvelui-
den yksikkökustannukset 2018 ja niiden kehitys 2019−2022 sekä niihin 
perustuva tuottavuuskehitys.

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja 
ja johtamisen väline. Kaupunkistrategiaa toteutetaan päivittäisessä toi-
minnassa seurataan erityisesti talousarvion, käyttösuunnitelman ja en-
nusteiden avulla.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kaupunkistrategi-
aan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat toimialata-
soisesti merkittäviä ja antavat riittävän kuvan toimialan toiminnasta.

Vuoden 2020 talousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastamaan 
tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen 
hintaindeksi) ja väestönkasvusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla 
talousarviovalmistelun edetessä.

Edellisellä hallituskaudella valmisteltuja valtakunnallista sote- ja maa-
kuntauudistusta koskevia lakiesityksiä ei käsitelty eduskunnassa, koska 
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hallitus erosi 8.3.2019. Neuvottelutulos uudesta hallitusohjelmasta jul-
kaistiin 3.6.2019 nimellä Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Julkisen talouden 
kestävyyteen pyritään muun muassa julkisen palvelutuotannon tuotta-
vuuden ja vaikuttavuuden parantamisella.

Hallitusohjelma sisältää uudistuksen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelui-
den järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le (18 kappaletta). Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina pal-
veluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palvelujen 
tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta 
vuoden 2019 loppuun mennessä. Maakuntien rahoitus perustuu pää-
osin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan tarve-
vakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Hallitus käynnistää valmistelun 
maakuntaveron käyttöönotosta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että alueelliset erityispiirteet otetaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distuksessa ja palvelujen järjestämisessä. Hallitus selvittää Uuden-
maan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteis-
työssä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun 
mennessä.

Helsinki osallistuu aktiivisena toimijana myös nykyisen hallitusohjelman 
mukaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun. 
Samanaikaisesti tavoitteena on, että Helsingin sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut ovat kaikilta osin kilpailukykyisiä. Riippumatta sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistuksen etenemisestä palveluja uudistetaan 
määrätietoisesti sellaisiksi, jotka helsinkiläiset haluavat jatkossakin vali-
ta. Tämä saavutetaan jatkamalla palvelujen ja palvelurakenteen uudis-
tamista ja huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan 
sekä saavutettavuudeltaan hyvistä, vaikuttavista ja laadukkaista moni-
puolisista palveluista sekä asianmukaisista toimitiloista. Muutoksessa 
myönteinen henkilöstökokemus edellyttää henkilöstön osaamisen jat-
kuvaa kehittämistä ja itseohjautuvuutta tukevaa valmentavaa johtamis-
ta.

Esitys vuoden 2020 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuo-
sien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi on tämän asian liitteenä 1.

Menot milj. 
euroa

TP 2018 TA 2019 Raami 2020 Muutos, 
milj. euroa

Muutos %

Sote yhteensä 2 062,9 2 109,1 2 205,5 96,4     4,6 %
Sosiaali- ja ter- 1 453,4 1 424,5 1 482,1 57,6     4,0 %
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veyspalvelut
Toimeentulo-

tuki
16,9 14,6 14,6 0,0     0,0 %

Vastaanotto-
keskukset ja 
muut valtion 
korvaamat 

maahan-muut-
topalvelut

17,8 15,7 13,5 -2,2    -14,0%

Apotti 5,1 9,8 29,6   19,8     202,0 %
HUS-kuntayh-

tymä
  569,7    644,5    665,7 21,1      3,3 %

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituk-
sen linjaamien talousarvion noudattamisohjeiden ja kaupunginvaltuus-
ton 27.9.2017 hyväksymän kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti. 
Talousarvioehdotuksen pohjana olevan väestöennusteen mukaan Hel-
singin väestömäärä kasvaa arviolta 0,97 % ja peruspalveluindeksin 
mukaisen kustannustason nousun arvioidaan olevan 3,0 % vuonna 
2020. Kaupungin kokonaistuottavuustavoite on 0,5 %.

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 päätöksen mukaisesti kaupungin meno-
raami voi kasvaa enintään 3,47 % vuoden 2019 talousarvioon nähden. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami kasvaa kokonaisuudessaan 
4,0 %. Menoraami sisältää vuoden 2020 osalta Apotin käyttöönoton si-
jaistuskustannuksia 8,2 milj. euroa, joten pysyvämmät sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen menot kasvavat 49,4 milj. eurolla (3,47 %). 

Sosiaali- ja terveystoimialan menojen kokonaisraami kasvaa 4,6 % 
(96,4 milj. euroa) vuoden 2019 talousarviosta, missä merkittävimmät 
tekijät ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan kasvu 57,6 
milj. eurolla, HUS-kuntayhtymän maksuosuuden kasvu 21,2 milj. eurol-
la ja Apotin laskutusosuuden kasvu 19,8 milj. eurolla. Vuoden 2020 ko-
konaismenoraami on 2 205,5 milj. euroa.

Apotin talousarviokohdan menolisäykset ovat Apotin laskutusosuuksien 
kasvuun perustuvia, joihin sosiaali- ja terveystoimi ei suoraan voi omilla 
toimillaan vaikuttaa.

HUSin menoraami pohjautuu vuoden 2019 talousarvion taloussuunni-
telman mukaiseen määrärahaan vuodelle 2020. HUSin menoraami 
kasvaa 3,3 % vuoden 2019 talousarviosta. Vuoden 2019 HUSin arvioi-
tu ylitys, noin 42 milj. euroa, luo paineita vuoden 2020 määrärahatar-
peille.
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuustavoitetta toteutetaan muun 
muassa edistämällä digitalisaatiota ja jatkamalla määrätietoista palvelu-
rakenteen keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa 
palveluja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuottavuuden paran-
tamista tehdään palvelujen laadusta ja niiden hyvinvointivaikutuksista 
huolehtien. Oman toiminnan yksikkökustannukset ovat pääsääntöisesti 
reaalisesti laskeneet ja yksikkökustannuksissa tavoitellaan edelleen 
laskua ja muiden kaupunkien keskiarvoa. Palvelujen myöntämisperus-
teita yhdenmukaistetaan muiden Uudenmaan kuntien kanssa.

Palvelusetelin osuutta palvelujen tuottamistapana lisätään ja selvite-
tään uusia palvelusetelivaihtoehtoja. Omaishoidon tuen käyttöä tuetaan 
vahvasti yhtenä palvelujen tuottamistapana.

Aukioloaikoja laajennetaan edelleen osana palvelujen uudistamista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa strategian toteutumista talousar-
vioon asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden kautta. Kokonai-
suutena sitovien toiminnallisten tavoitteiden päämääränä on ohjata 
toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Sitovat toiminnalli-
set tavoitteet on johdettu strategian kaupunkiyhteisistä kärkihankkeista 
ja tavoitteista. Sosiaali- ja terveystoimialan sitovat tavoitteet ovat:

 Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.
 Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme 

syrjäytymistä.
 Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa.
 Toimintamme on taloudellisesti kestävää ja tuottavaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia toiminnallisia tavoitteita täy-
dentäviä tavoitteita, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden toteu-
tumista. Sosiaali- ja terveystoimialan muut toiminnalliset tavoitteet on 
esitetty liitteessä 1.

Määrälliset tavoitteet

Suoritetavoitteet pohjautuvat vuoden 2019 ennustettuun tasoon, minkä 
lisäksi tavoitteissa on huomioitu toiminnallisia muutoksia. Toiminnallisia 
muutoksia ovat muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin 
käyttöönotto, palvelujen uudistamisen uusien toimintamallien vakiinnut-
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taminen ja digitalisaation lisääminen. Suoritetavoitteet on esitetty liit-
teessä 1.

Palvelujen tuotantotapoja kehitetään vahvistamalla edelleen asiakkaan 
roolia ennaltaehkäisevien toimien, itsehoidon ja digitaalisten palvelujen 
avulla niin, että helsinkiläiset tekevät hyvinvointia ja terveyttä edistäviä 
valintoja arjessaan.

Moniammatillisia, integroituja palveluja sekä kotiin ja asiakkaan omaan 
toimintaympäristöön vietäviä palveluja uudistetaan vastaamaan pa-
remmin asiakastarpeita. Vastaanottotoiminnan rinnalle ja vaihtoehdoksi 
vakiinnutetaan edelleen kevyempiä palveluja ja sähköisiä palveluja.

Palvelurakenteen keventämistä jatketaan. Laitoshoitoa vähennetään ja 
erilaisia kotiin ja muuhun asiakkaan toimintaympäristöön vietäviä palve-
luja ja kuntoutusta lisätään.

Investoinnit

Kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman suunnittelun lähtökohtana 
on vuotuinen kokonaisinvestointitaso noin 758 milj. euroa. Kaupunkita-
solla on linjattu, että toimialojen ja liikelaitosten tulee laatia tilankäyttö-
ohjelmat ja niiden tehostamissuunnitelmat.

Tavoitteena on, että investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella siten, et-
tei lainakanta asukasta kohden kasva. Suunnitelma sisältää myös pois-
tuvat tilat ja sosiaali- ja terveystoimi on laatinut priorisoidun 10-vuotis-
suunnitelman tulevista investoinneista.

Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma on liitteenä 2.

Irtain käyttöomaisuus

Sosiaali- ja terveystoimialan ehdotus irtaimen omaisuuden raamiksi on 
17,15 milj. euroa, mikä on 5,2 milj. euroa kuluvan vuoden irtaimen 
omaisuuden raamia suurempi. Irtaimen omaisuuden raamin kasvu joh-
tuu Apotin käyttöönottoon liittyvistä järjestelmien integrointi- ja työase-
makustannuksista sekä loppuvuonna 2020 valmistuvasta suun tervey-
denhuollon Haartmaninkadun toimipisteen käyttöönotosta. Irtaimen 
omaisuuden hankinnat ovat liitteenä 3.

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituk-
sen linjaamien talousarvion noudattamisohjeiden ja kaupunginvaltuus-
ton 27.9.2017 hyväksymän kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti. 
Kaupunginhallituksen 6.5.2019 päätöksen mukaisesti kaupungin meno-
raami voi kasvaa enintään 3,47 % vuoden 2019 talousarvioon nähden.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 35 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/6
20.08.2019

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 terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta vuoden 2020 
talousarvioesitys kasvaa 4,0 % vuoteen 2019 verrattuna. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen menoraami sisältää niin sanottuna kertaluontoisena 
eränä Apotin käyttöönoton sijaistuskustannuksia 8,2 milj. euroa, joten 
pysyvämmät sosiaali- ja terveyspalvelujen menot kasvavat kaupungin-
hallituksen linjauksen mukaisesti 3,47 %.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 3,47 %:n menokasvun arvioidaan katta-
van vuoden 2020 väestönkasvun, asiakasmäärän kasvun ja kustannus-
tason nousun aiheuttamat menolisäykset lukuun ottamatta Apotin si-
jaistusmenoja. Tuottavuuden tulee nousta tällöin 0,5 %.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami vuodelle 2020 ei sisällä vuo-
den 2019 lastensuojelun ja vammaistyön ylityspaineita kokonaisuudes-
saan eikä muita toimintaympäristön muutoksia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami ei sisällä myöskään uusia 
toiminnallisia muutoksia. Menoraamissa ei ole myöskään varauduttu 
mahdollisiin hallitusohjelman mukaisiin muutoksiin, kuten vanhuspalve-
lulain ympärivuorokautisen hoivan mitoituksen nostamiseen tai perus-
terveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuun tiukentamiseen (7 
päivän kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista).

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 päätöksen mukaisesti vuoden 2019 ta-
lousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastaamaan tuoreimpia en-
nusteita kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) ja 
väestönkasvusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarvioval-
mistelun edetessä.

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien tarkemmat suun-
nitelmat palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi valmistellaan käyt-
tösuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2019.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020-2022 (esitys)

2 Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma
3 Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen omaisuuden perushankinnat  

2020-2029
4 Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen laatimisohjeet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 231

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 164

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

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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§ 186
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloitteesta koskien mata-
lan kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä

HEL 2019-003310 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän ja 17 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteesta koskien matalan kynnyksen mielenterveysavun lisää-
mistä:

”Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen saatavuutta vahvistetaan 
elokuussa 2019 Myllypuron terveysaseman (keväästä 2020 terveys- ja 
hyvinvointikeskus) yhteyteen avattavalla helsinkiläisten nuorten ja ai-
kuisikäisten palvelupisteellä (Mielenterveyspalvelupiste Mieppi). Palve-
luun voi varata ajan sähköisesti tai tulla tiettynä aikana paikalle ilman 
ajanvarausta. Yhteydenpito voi tapahtua myös puhelimitse tai videovä-
litteisesti. Palvelua kehitetään ja tuloksia arvioidaan yhteistyössä asiak-
kaiden ja järjestöjen kanssa. Palvelun resursointia laajennetaan Mylly-
puron kokeilun jälkeen esiin tulleen asiakastarpeen perusteella ja ta-
lousarvion puitteissa. Tarkoituksena on avata kynnyksetön palvelupiste 
jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Samassa yhtey-
dessä arvioidaan myös terveysasemilla toimivien mielenterveys- ja 
päihdesairaanhoitajien riittävyys.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen palvelujen ensisijai-
suus lisäävät asiakkaan osallisuutta, vahvistavat arjessa selviytymistä 
ja vähentävät erityistason palvelujen tarvetta.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet
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1 Talousarvioaloite_Alametsä Alviina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle  28.8.2019 mennessä valtuutettu Alviina 
Alametsän ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien mata-
lan kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite_Alametsä Alviina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 165

HEL 2019-003310 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
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§ 187
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloitteesta koskien mielen-
terveyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon

HEL 2019-003307 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Reetta Vanhasen ja 23 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteesta koskien mielenterveyshoitajien vakanssien lisäämistä 
perusterveydenhuoltoon:

”Helsingin terveysasemilla on 36 mielenterveys- ja päihdesairaanhoita-
jaa. Sairaanhoitajien vastaanotolle ohjaudutaan terveysaseman tervey-
denhoitajan tai lääkärin tekemän hoidon tarpeen arvion jälkeen. Myös 
esim. neuvolasta tai lastensuojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä 
asiakkaita vastaanotoille. Sairaanhoitaja on yhteydessä asiakkaaseen 
pääsääntöisesti samana arkipäivänä yhteydenotosta ja hoidon kiireelli-
syys arvioidaan puhelimessa tai konsultaatiovastaanotolla. Asiakkaille 
pystytään tarjoamaan myös kiireellisiä vastaanottoaikoja akuuteissa ti-
lanteissa.

Vuonna 2018 mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajat hoitivat 13 000 
eri potilasta. Lievien ja keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäi-
riöiden hoidon lisäksi he tarjoavat apua elämänkriiseihin sekä alkoholin 
varhaisvaiheen riskikäyttöön ja haitalliseen käyttöön liittyviin ongelmiin. 
Sairaanhoitajilla on nopea konsultaatioyhteys psykiatria- ja päihdepal-
veluihin. Osa terveysaseman potilaista ohjataan HUSin nettiterapiaan. 
Vuonna 2018 IT-psykiatriassa hoidettiin 1 100 helsinkiläistä. Jokaiselle 
terveysasemalle tarjotaan myös jalkautuvien psykiatrien tukea. Vuonna 
2018 konsultaatiota annettiin noin 1 000 terveysaseman asiakkaan hoi-
toon.

Kalasataman, Malmin, Laakson ja Vuosaaren akuuttipsykiatrian polikli-
nikoiden liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmät tarjoavat 
apua ja konsultaatiota kaikkialle peruspalveluihin, lastensuojeluun, 
asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin 1‒3 arkipäivän sisällä avunpyyn-
nöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä vakavissa psykiatrisissa 
kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. Liikkuvissa työryhmissä 
on 42 työntekijää. Tammi-toukokuussa 2019 palvelua tarjottiin 2 200 eri 
potilaalle.

Perustasolla mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjoavat myös Nuori-
soasema ja opiskeluterveydenhuollon psykiatriset sairaanhoitajat. 
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13‒29-vuotiaat nuoret ja aikuiset voivat hakeutua näihin joko ilman en-
nakkoyhteydenottoa tai omalla yhteydenotolla. Näiden lisäksi Ohjaamo 
Helsinki tarjoaa kynnyksetöntä moniammatillista neuvontaa ja tukea 
terveyteen, hyvinvointiin ja hoitoon pääsyyn liittyvissä kysymyksissä 
15‒29-vuotiaille. Nuorisoasemalla hoidetaan noin 1 400 ja opiskeluter-
veydenhuollon psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotolla noin 1 300 
asiakasta vuosittain.

Edellä kuvattujen palvelujen lisäksi perusterveydenhuollon matalan 
kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuutta vahvistetaan vuoden 
2019 elokuussa Myllypuron terveysaseman (keväästä 2020 terveys- ja 
hyvinvointikeskus) yhteyteen avattavalla helsinkiläisten nuorten ja ai-
kuisikäisten palvelupisteellä (Mielenterveyspalvelupiste Mieppi). Palve-
luun voi varata ajan sähköisesti tai tulla tiettynä aikana paikalle ilman 
ajanvarausta. Yhteydenpito voi tapahtua myös puhelimitse tai videovä-
litteisesti. Palvelua kehitetään ja tuloksia arvioidaan yhteistyössä asiak-
kaiden ja järjestöjen kanssa. Palvelun resursointia laajennetaan Mylly-
puron kokeilun jälkeen esiin tulleen asiakastarpeen perusteella ja ta-
lousarvion puitteissa. Asiakkaita voidaan ohjata alkuarvion jälkeen pal-
velupisteestä suoraan mm. lyhytpsykoterapiaan. Tarkoituksena on ava-
ta kynnyksetön palvelupiste jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
yhteyteen. Samassa yhteydessä arvioidaan myös terveysasemilla toi-
mivien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien riittävyys.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen palvelujen ensisijai-
suus lisäävät asiakkaan osallisuutta, vahvistavat arjessa selviytymistä 
ja vähentävät erityistason palvelujen tarvetta.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite_Vanhanen Reetta

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Reetta 
Vanhasen ja 23 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien mie-
lenterveyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite_Vanhanen Reetta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 166

HEL 2019-003307 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
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§ 188
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastenp-
sykiatrin palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi

HEL 2019-003285 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja kolmen muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteesta koskien lastenpsykiatrin palkkaamista lastensuoje-
lun tukemiseksi:

"Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin tarkastustoimet ovat vuonna 
2018 tehneet yhteisarvioinnin lasten ja nuorten hoitoon pääsystä mie-
lenterveyspalvelujen piiriin. Arvioinnissa on tullut ilmi haasteita lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämisessä.

Lastensuojelun näkökulmasta vaikeudet eivät koske erityisesti ensi 
vaiheen hoitoon pääsyä. Ensivaiheen hoitoon pääsy on kohtuullisen 
sujuvaa. Vaikeuksia on nuorisopsykiatriassa erityisesti intensiivisen 
avohoidon ja intervallihoitojen järjestämisessä sekä osastopaikkojen 
saatavuudessa. Diagnosoitu psyykkinen sairaus tai lapsen psyykkisen 
hyvinvoinnin ongelmat ovat olleet syynä yli 30 prosentissa yli 13-vuo-
tiaiden nuorten huostaanotoista vuonna 2018. Lastensuojelun tarvetta 
pyritään vähentämään kehittämällä nuorisopsykiatrista hoitoa ja hoidon 
saatavuutta sekä asiakaslähtöistä yhteistyötä lastensuojelun ja nuori-
sopsykiatrian kesken. Perinteisiin poliklinikkakäynti-tyyppisiin hoitomuo-
toihin sitoutumattomille nuorille tulee kehittää paremmin nuorten tarpei-
siin soveltuvia hoitomuotoja.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen laaja-alaisten ongelmien 
vuoksi tilanne ei ole korjattavissa yksittäisten lasten- ja nuorisopsykiat-
rien palkkaamisella lastensuojeluun. Helsinki ja HUS ovat käynnistä-
mässä yhteisen ilmiöpohjaisen palveluketjun laatimisen lasten ja nuor-
ten mielenterveysongelmista. Palveluketjutyöskentelyssä on tavoittee-
na yhteensovittaa HUSin ja Helsingin palveluja siten, että lasten ja 
nuorten mielenterveysongelmia kyettäisiin nykyistä paremmin ehkäi-
semään, perustason hoito vahvistuisi ja vaikeasti psyykkisesti sairaat 
lapset ja nuoret saisivat riittävän hoidon lasten- ja nuorisopsykiatriasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Oikea-aikainen ja tarpeenmukainen lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoito 
vähentää lastensuojelun tarvetta. Tällä hetkellä erityisesti lastensuoje-
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lun asiakkuudessa olevilla nuorilla on vaikeuksia saada nuorisopsykiat-
rista hoitoa ja lastensuojelun palveluilla joudutaan kompensoimaan las-
ten- ja nuorisopsykiatristen palvelujen aukkoja."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite HEL 2019-003285 Mari Rantanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Ranta-
sen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien lastenp-
sykiatrin palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite HEL 2019-003285 Mari Rantanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 167
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HEL 2019-003285 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
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§ 189
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien eläkeläis-
ten liikkumisen tukemista

HEL 2019-003298 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Seija Muurisen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvio-
aloitteesta koskien eläkeläisten liikkumisen tukemista:

"Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista päättää Helsingin Seudun 
Liikenne (HSL). Kaikki aloitteessa mainitut pienituloiset ovat jo HSL:n 
alennuksen piirissä. Joukkoliikenteen alennukset tai palvelusetelit elä-
keläisille eivät myöskään ole vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n 2 
momentin tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n mukaista kuljetustu-
kea.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle 
henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vam-
man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuk-
sia. Vuonna 2018 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaita (kaikki 
ikäluokat) oli 11 092.

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetus-
palvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu 
pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää 
julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa.  
Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. 
Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sai 3 317 
asiakasta. 

Toimeentulotukena myönnettävä HSL:n matkalippu

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnetään HSL:n matkalippuja täyden-
tävänä toimeentulotukena esimerkiksi, jos asiakas aloittaa työvoimapo-
liittisen koulutuksen, jolloin tukea myönnetään ensimmäisen kuukauden 
matkakuluihin tai kun katsotaan osallistumisen ryhmätoimintaan tuke-
van asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnettiin vuonna 2018 täydentävänä 
toimeentulotukena HSL:n lippuihin yli 65-vuotiaille noin 21 000 euroa, 
83 henkilölle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 48 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/10
20.08.2019

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

Työmatkakulut, korvaushoidon matkakulut ja sarjahoidon matkakulut 
kuuluvat perustoimeentulotukena myönnettäviin menoihin, jotka Kela 
myöntää. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen tukee pienituloisten eläkeläisten mahdollisuutta 
asiointiin ja osallistumiseen harrastus- ja kulttuuritoimintaan oman 
asuinalueensa ulkopuolella."

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti seuraavasti lausuntoehdotusta seuraa-
valla tavalla: Lausunnon toiseksi lauseeksi lisättiin lause "Kaikki aloit-
teessa mainitut pienituloiset ovat jo HSL:n alennuksen piirissä."

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon 
Seija Muurisen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta 
koskien eläkeläisten liikkumisen tukemista:

"Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista päättää Helsingin Seudun 
Liikenne (HSL). Joukkoliikenteen alennukset tai palvelusetelit eläkeläi-
sille eivät myöskään ole vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n 2 mo-
mentin tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n mukaista kuljetustukea.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki
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Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle 
henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vam-
man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuk-
sia. Vuonna 2018 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaita (kaikki 
ikäluokat) oli 11 092.

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetus-
palvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu 
pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää 
julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa.  
Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. 
Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sai 3 317 
asiakasta. 

Toimeentulotukena myönnettävä HSL:n matkalippu

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnetään HSL:n matkalippuja täyden-
tävänä toimeentulotukena esimerkiksi, jos asiakas aloittaa työvoimapo-
liittisen koulutuksen, jolloin tukea myönnetään ensimmäisen kuukauden 
matkakuluihin tai kun katsotaan osallistumisen ryhmätoimintaan tuke-
van asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnettiin vuonna 2018 täydentävänä 
toimeentulotukena HSL:n lippuihin yli 65-vuotiaille noin 21 000 euroa, 
83 henkilölle.

Työmatkakulut, korvaushoidon matkakulut ja sarjahoidon matkakulut 
kuuluvat perustoimeentulotukena myönnettäviin menoihin, jotka Kela 
myöntää. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen tukee pienituloisten eläkeläisten mahdollisuutta 
asiointiin ja osallistumiseen harrastus- ja kulttuuritoimintaan oman 
asuinalueensa ulkopuolella."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Seija Muu-
risen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien elä-
keläisten liikkumisen tukemista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
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maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 168

HEL 2019-003298 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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§ 190
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien maksu-
tonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläk-
keellä oleville

HEL 2019-003284 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ja kolmen muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteeseen koskien maksutonta joukkoliikennettä helsinkiläi-
sille pientuloisille vanhuuseläkkeellä oleville:

"Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista päättää Helsingin Seudun 
Liikenne (HSL). Maksuton joukkoliikenne pienituloisille vanhuseläkkeel-
lä oleville henkilöille ei ole myöskään vammaispalvelulain 380/1987) 8 
§:n 2 momentin tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n mukaista kul-
jetustukea.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle 
henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vam-
man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuk-
sia. Vuonna 2018 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaita oli 
kaikissa ikäluokissa yhteensä 11 092.

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetus-
palvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu 
pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää 
julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa. 
Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. 
Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sai 3 317 
asiakasta. 

Toimeentulotukena myönnettävä HSL:n matkalippu

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnetään HSL:n matkalippuja täyden-
tävänä toimeentulotukena esimerkiksi, jos asiakas aloittaa työvoimapo-
liittisen koulutuksen, jolloin tukea myönnetään ensimmäisen kuukauden 
matkakuluihin tai kun katsotaan osallistumisen ryhmätoimintaan tuke-
van asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 52 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/11
20.08.2019

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 terveystoimesta myönnettiin vuonna 2018 täydentävänä 
toimeentulotukena HSL:n lippuihin yli 65-vuotiaille noin 21 000 euroa, 
83 henkilölle.

Työmatkakulut, korvaushoidon matkakulut ja sarjahoidon matkakulut 
kuuluvat perustoimeentulotukena myönnettäviin menoihin, jotka Kela 
myöntää.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen tukee pienituloisten eläkeläisten mahdollisuuk-
sia asiointiin ja osallistumiseen harrastus- ja kulttuuritoimintaan oman 
asuinalueen ulkopuolella."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Ranta-
sen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien maksu-
tonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä 
oleville.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
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marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 169

HEL 2019-003284 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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§ 191
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien geronomeja 
ja moniammatillisuutta kotihoitoon

HEL 2019-003294 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Kati Juvan ja seitsemän muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteesta koskien kotihoidon palvelun moniammatillisuuden 
lisäämisestä muun muassa geronomien avulla:

"Kotihoidossa on 1 736 vakanssia, joista lähihoitajia on 76 prosenttia, 
sairaan- ja terveydenhoitajia on yhteensä noin 15 prosenttia, kotiavus-
tajia ja kodinhoitajia on noin neljä prosenttia sekä kotihoidon ohjaajia ja 
kotihoidon päälliköitä on noin viisi prosenttia. 

Moniammatillinen kotihoidon tiimi

Kotihoidon perusajatus on moniammatillinen yhteinen työ asiakkaan 
hyväksi. Kotihoidon perustiimiin lähipalvelualueella kuuluu kotihoidon 
omien vakanssien lisäksi nimikkofysioterapeutti, kotihoidon lääkäri ja 
nimetty sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja. Tarpeen mukaan tiimiä voi-
daan laajentaa esimerkiksi toimintaterapeutilla. 

Lääkärit ja terapeutit ovat Helsingin sairaalan työntekijöitä ja sosiaali-
työntekijät tulevat gerontologisen sosiaalityön yksiköstä. Kotihoidon 
lääkäreiden vakansseja on yhteensä 38 vakanssia, josta lääkäripanos 
kotihoidolle on noin 18 henkilötyövuotta. Kotona asumisen tukemiseen 
on tällä hetkellä kohdistettu 27 fysioterapeutin työpanos. He tuottavat 
palvelua ikääntyneille, pääosin kotihoidon asiakkaille moniammatillises-
ti kotihoidon henkilökunnan kanssa. Heidän kotikäynneistään noin kak-
si kolmasosaa tehdään kotihoidon asiakkaille ja yksi kolmasosa koti-
käynneistä kohdistetaan muun muassa sairaalasta kotiutuville. Toimin-
taterapeutteja on kohdistettu kotihoitoon yhdeksän vakanssia. Sosiaali-
työntekijöiden vakansseista noin 20 vakanssin työpanos sekä sosiaa-
liohjaajien noin 14 vakanssin työpanos kohdistuu pääosin kotihoidon 
asiakkaisiin.

Ravitsemusterapeutteja on kohdennettu ikääntyneiden palveluihin (ko-
tihoito, asumispalvelut, omaishoito) yhteensä kolme vakanssia, joita on 
mahdollisuus konsultoida tarvittaessa. Lisäksi kotihoidon asiakkaan on 
mahdollista saada myös suuhygienistin käynti kotiin.
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Päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat aloittaneet liikkuvan tiimin palve-
lun, joka tekee kotikäyntejä asiakkaan kotiin.

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään moniammatillisesti sekä 
HelppiSeniorin asiakasohjausyksikössä että 1.9.2019 perustettavassa 
kuntouttavassa arviointiyksikössä, jossa toimii moniammatillinen työyh-
teisö. Asiakkaan hoitoon osallistuva moniammatillinen tiimi koostetaan 
asiakkaalle tehdyn palvelutarpeen arvion perusteella.

Geronomit kotihoidossa

Geronomin tutkinto on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, joka 
antaa valmiudet kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajaksi. Geronomin 
tutkinto kuuluu laillistettuihin sosiaalihuollon ammattihenkilöihin, joita 
Valvira valvoo.

Geronomeja on palkattu muutamia kahteen kotihoitoyksikköön määrä-
ajaksi. Sosiaali- ja terveystoimialalla ei ole geronomin ammattinimiket-
tä, ja he ovat työskennelleet muun muassa hoitajan tai sosiaaliohjaajan 
nimikkeellä. Geronomin koulutus sisältää lääkehoitoa, eli he voivat 
saada rajatun lääkeluvan, mutta he eivät korvaa sairaanhoitajaa. Asia-
kastyön lisäksi he ovat kehittäneet muun muassa kotihoidon asiakkai-
den osallisuuden muotoja.

Kotihoidon vakanssirakenteen kehittäminen

Kotihoidon asiakkaiden palvelu perustuu moniammatillisen tiimin toi-
mintaan. Lisäksi on mahdollista saada konsultaatioita monelta ammatti-
ryhmältä. Tällä hetkellä on tarkoitus lisätä sairaanhoitajien määrää, 
koska asiakkaiden sairaanhoidolliset tarpeet ovat kasvussa. Kotihoidon 
vakanssirakennetta kehitetään asiakkaiden tarpeiden muuttuessa myös 
tulevaisuudessa. Toimialan uudistukset toteutetaan talousarvion puit-
teissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaiden hyvinvointi kohenee, mikäli he saavat palvelu-
tarpeitaan vastaavaa asiantuntevaa hoitoa ja hoivaa. Moniammatillinen 
verkostotyöskentely lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia, 
koska he voivat hyödyntää usean ammattiryhmän osaamista asiakkaan 
parhaaksi."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
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Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kati Juvan talousarvioaloite moniammatillisuutta kotihoitoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Kati Juvan 
ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien kotihoi-
don palvelun moniammatillisuuden lisäämisestä muun muassa gero-
nomien avulla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kati Juvan talousarvioaloite moniammatillisuutta kotihoitoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 170

HEL 2019-003294 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 192
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista 
ryhmätoimintaa yksinäisille

HEL 2019-003293 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Kati Juvan ja viiden muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta koskien virtuaalista ryhmätoimintaa yksinäisille:

"Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäi-
sissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja 
ovat syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siir-
tyminen, kävely ja WC-käynnit. Kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöl-
linen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan ja 
hänen omaisensa/läheisensä kanssa kotihoidon antamista palveluista.

Helsingin kotihoidon etähoito on sisällöltään verrattavissa kotihoidon 
käyntiin. Etähoidon käynnin ajankohta sekä sisältö perustuvat palvelu- 
ja hoitosuunnitelmaan. Etähoito toteuttaa esimerkiksi lääkehoitoa ja 
liikkumissopimusta. Palvelukeskus Helsinki tekee käynnin sisällöstä 
merkinnän Pegasos-potilastietojärjestelmään.

Etäkäynnin asiakkaille on järjestetty virkistystoimintaa etäyhteyden 
kautta, koska etähoidon asiakkailla on todennäköisesti vaikeuksia liik-
kua kotinsa ulkopuolelle. Virkistystoiminnasta osa on esimerkiksi päivä-
toimintaryhmään osallistumista tai se on kolmannen sektorin järjestä-
mää ohjelmaa. Virkistysryhmät ja -tapahtumat ovat satunnaisempia ja 
uusia ryhmiä syntyy ja niiden toiminta lakkaa, asiakkaiden ja sisältöä 
tuottavien tahojen kiinnostuksen mukaan.

Palvelukeskus Helsinki huolehtii etäyhteydessä käytetyn yhteyden laa-
dusta ja laitteiden, kuten tablettien, toimivuudesta ja päivityksistä.

Etäyhteys on käytössä myös muissa palveluissa

Etäyhteyden avulla voidaan toteuttaa myös muita ikääntyneiden palve-
luja kuin kotihoitoa. Etäyhteyden avulla on voinut osallistua päivätoi-
mintaan sekä erilaisiin omaishoidon ryhmiin. Fysioterapian ryhmiä 
etäyhteyden avulla on sekä Helsingin sairaalan että monipuolisten pal-
velukeskusten fysioterapeuttien järjestämänä. Sosiaali- ja terveystoi-
mialalla useissa palveluissa kehitetään tai on suunnitteilla sekä sähköi-
siä palveluja että etäyhteyden avulla tapahtuvaa asiakkaan ja ammatti-
laisen välistä kommunikointia.
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Muita vaihtoehtoja

Vuodenvaihteessa 2019 Helsingin väestöstä noin 17 prosenttia oli yli 
65-vuotiaita (noin 110 000 henkilöä), ja heistä noin 46 000 oli täyttänyt 
75 vuotta. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu- tutkimuksen (AHT 
2017) mukaan yli 75-vuotiaista Internettiä käytti asiointiin noin 40,4 
prosenttia ikäryhmästä, ja yksinäiseksi tunsi itsensä noin kymmenen 
prosenttia ikäryhmän väestöstä.

Ikääntyneen on myös itse mahdollista ostaa palveluja, joissa etäyhtey-
den avulla saa palveluja ja sosiaalisia kontakteja.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu määrärahali-
säyksiin. Palvelun kehittämistä toteutetaan talousarvion puitteissa.

Yksinäisyys on länsimaisten yhteiskuntien yksi suurista yksilön tervey-
teen ja hyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä. Kuitenkin yk-
sinäisyyden kokemus on henkilökohtainen asia. Uusia avauksia ennal-
taehkäisevään toimintaan tarvitaan yhteiskunnassa kaikilla sektoreilla 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen koordinointi kaikilla toimialoilla yhteisesti on Helsingin kau-
pungin strategiassa. Tähän liittyy myös Stadin ikäohjelma ja muun 
muassa ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Yksinäisyys on yksilön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Yk-
sinäisyyden tunne voi korostua ikääntyneillä henkilöillä, kun toimintaky-
ky myös yleisesti laskee. Palvelut, jotka sisältävät sosiaalisia kontakteja 
mahdollisesti vähentävät yksinäisyyden kokemuksia ja lisäävät yksilön 
hyvinvointia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kati Juvan ym. ta-aloite virtuaalipalveluja yksinäisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Kati Juvan 
ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista 
ryhmätoimintaa yksinäisille ihmisille.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kati Juvan ym. ta-aloite virtuaalipalveluja yksinäisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 171

HEL 2019-003293 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166
heli.koskisuo(a)hel.fi

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 193
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien hoito-
/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukes-
kuksiin

HEL 2019-003316 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän ja viiden muun valtuutetun talou-
sarvioaloitteesta koskien hoito-/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin 
monipuolisiin palvelukeskuksiin:

”Vuoden 2019 alussa Helsingin kymmenessä monipuolisessa palvelu-
keskuksessa ja kahdeksassa palvelutalossa oli ikääntyneille lähes 
2 000 pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon paikkaa 93 eri toimin-
tayksikössä. Ympärivuorokautisen hoidon yksikköjen keskimääräinen 
laskennallinen henkilöstömitoitus on 0,7. Yksikköjen henkilöstömitoitus 
kuitenkin vaihtelee asiakkaiden hoidon tarpeen ja toimintakyvyn mu-
kaan. Henkilöstöresurssin riittävyyttä tarkastellaan vuosittain talousar-
vion puitteissa.

Yksiköissä toimii myös noin 160 laitoshuoltajaa, jotka huolehtivat muun 
muassa ylläpitosiivouksesta, avustavista ruokahuollon palveluista, vuo-
dehuolloista, apuvälineiden puhdistuksesta.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat todenneet, että toimintayksikön hen-
kilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen riittävyyden arviointi perus-
tuu aina kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa huomioidaan mitta-
ritiedon lisäksi muut yksikön toimintaan liittyvät puitetekijät, kuten esi-
merkiksi toimitilat, asiakkaiden määrä sekä toiminnan organisointiin liit-
tyvät ratkaisut.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee 
uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen. Tällä tar-
koitetaan muun muassa vanhuspalvelulain (980/2012) ja laatusuosituk-
sen uudistamista. Työryhmä arvioi muun muassa henkilöstön määrää, 
osaamista ja kohdentamista. Työryhmä valmistelee esityksiä lainsää-
däntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarviointeineen vuoden 2019 
loppuun mennessä. Myös hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite säätää 
hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksesta ja henkilöstön työnjaon sel-
keyttämisestä. Helsinki valmistautuu toteuttamaan työryhmän ja halli-
tuksen edellyttämät muutokset.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstömitoitusta 
arvioidaan kokonaisuutena asiakkaiden hoidon tarpeen mukaan, ei yk-
sittäisen ammattiryhmän näkökulmasta. Ympärivuorokautisen hoidon 
henkilöstömitoitusta ja -rakennetta muutetaan tarvittaessa siten, että se 
vastaa uusiutuvan lainsäädännön määrittelyjä ja laatusuosituksen oh-
jausta. Myös riittävät ja toimivat tukipalvelut varmistetaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ympärivuorokautisessa hoidossa on tärkeää ottaa huomioon niin 
asiakkaiden fyysiset perustarpeet kuin psykososiaaliset ja itsensä to-
teuttamisen tarpeet. Monipuolinen tarpeista huolehtiminen tukee ikään-
tyneiden toimintakyvyn ylläpitoa, vahvistaa osallisuutta ja lisää hyvin-
vointia.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Sinikka Vepsän ym talousarvioaloite hoito_hoiva-apulaisten lisäämisek-
si Helsingin Monipuolisiin Palvelukeskuksiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Sinikka 
Vepsän ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien hoito-
/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukeskuksiin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sinikka Vepsän ym talousarvioaloite hoito_hoiva-apulaisten lisäämisek-
si Helsingin Monipuolisiin Palvelukeskuksiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 172

HEL 2019-003316 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 194
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien omais-
hoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta

HEL 2019-003283 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja neljän muun valtuutetun talou-
sarvioaloitteesta koskien omaishoidon vapaapäivien hoitomaksujen 
poistamista:

”Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitolain 
(937/2005) 4 § 1 momentin mukaan oikeus pitää vapaata vähintään 
kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai 
jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähin-
tään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa.

Toimialan uudistukset toteutetaan talousarvion puitteissa. Mikäli 
omaishoidon tuen lakisääteisten lomitusten ja omaishoitoperheiden 
käyttämien harkinnanvaraisten lomitusten omavastuuosuudesta luovut-
taisiin olisi sosiaali- ja terveystoimelle tästä arviolta noin 450 000 euron 
tulojen menetys vuosittain. Summa koostuu harkinnanvaraisen lomitus-
ten tuottojen, lakisääteisten lomitusten tuottojen ja palvelusetelituottajil-
le korvattavien omavastuuosuuksien aiheuttamista menetyksistä. Toi-
mialan uudistukset toteutetaan talousarvion puitteissa.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritel-
lään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 
ja asetuksessa (912/1992). Omaishoidon tuen lakisääteisten lomitusten 
omavastuuosuudet tarkistetaan joka toinen vuosi ja ne ovat sidottu 
kansaneläkeindeksiin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista 
palveluista perittävä asiakasmaksu on vuonna 2019 enintään 11,40 eu-
roa vapaavuorokaudelta. Lakisääteisen lomituksen toteutuessa kodin 
ulkopuolella hoidettavalle tarjotaan ympärivuorokautisen hoidon lisäksi 
muun muassa päivittäiset ateriat ja muut lomitukseen kuuluvat palvelut. 
Samoin jos omaishoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään palvelu-
setelillä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, voi asiakkaan mak-
settavaksi tulla enintään 11,40 euroa vuorokautta kohti. Harkinnanva-
raisesta lomituksesta perheet maksavat kulloinkin lautakunnan vahvis-
tamat palvelukohtaiset asiakasmaksut.

Omaishoitoperheiden tukemiseksi on myös maksuttomia palveluja. 
Muun muassa lakisääteisen lomituksen vaihtoehtona olevasta omais-
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hoidon tuen vapaan tuntikorvauksesta, kotiavustajapalvelun tai sijaiso-
maishoitajan käytöstä ei makseta omavastuuosuutta. Toimintakeskus-
ten palvelut ovat omaishoitoperheille myös pääsääntöisesti maksutto-
mia.

Perhe voi aina hakea maksun alennusta tai maksun perimättä jättämis-
tä, mikäli omavastuuosuuden maksaminen vaarantaa perheen talou-
dellisen tilanteen tai omaishoidon jatkumisen.

Sosiaali- ja terveystoimiala on pyrkinyt tukemaan omaishoitajia kehit-
tämällä omaishoidon tuen palveluja viime vuosina siten, että kaikille 
perheille löytyisi omaishoitoa parhaiten tukevia palveluja. Kehittämistyö 
jatkuu myös vuonna 2020. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata 
yleistä omaishoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tukea toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialalla lautakun-
nan hyväksymien kriteerien ja yhteisesti sovittujen toimintaperiaattei-
den mukaisesti. Jokaisen perheen tilanne on kuitenkin erilainen ja 
omaishoidon tuen päätökset tehdään kunkin perheen tilanteeseen pe-
rehtyen. Asiakasmaksujen osalta voidaan osa tai kaikki maksuista koh-
tuullistaa tai poistaa tilanteessa jossa maksut vaarantavat perheen toi-
meentulon tai omaishoidon tuen jatkumisen."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Omaishoidon tuen vapaapäivät maksuttomiksi(1).pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Ranta-
sen ja neljän muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta 
koskien omaishoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Omaishoidon tuen vapaapäivät maksuttomiksi(1).pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 173

HEL 2019-003283 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi
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§ 195
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ikäih-
misten monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen

HEL 2019-002598 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Ville Jalovaaran ja 12 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta koskien ikäihmisten monipuolisen palvelukeskuksen ra-
kentamista Vuosaareen:

"Monipuolisen palvelukeskuksen rakentaminen Vuosaareen sisältyy 
sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelmaan, jonka sosiaa-
li- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 7.10.2014 § 347.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kiinteistölautakunnalle lausunnon 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 15.3.2016 § 67, jossa 
monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennuksen rakentamisajan-
kohdaksi määriteltiin vuodet 2018‒2019. Tarvekuvaus hankkeesta on 
tehty sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2016. Monipuolista palvelu-
keskusta on suunniteltu uudisrakennuksena Vuosaaren keskustaan 
toimitalo Albatrossin yhteyteen. Tätä varten alueelle on laadittu uusi 
asemakaava. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 13.6.2018 § 
184 (Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttaminen), jonka 
jälkeen kaavasta on valitettu. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätök-
sellään 14.6.2019. Valituslupaa ei ole haettu korkeimmasta hallinto-oi-
keudesta, joten kaavamuutos on kuulutettu voimaan 17.7.2019. Hank-
keen suunnittelu voi jatkua.

Monipuolisten palvelukeskusten rakennushankkeiden toteuttajana on 
Helsingin kaupunginasunnot (HEKA). Syksyllä 2019 tarvekuvaus päivi-
tetään ja Helsingin asuntotuotantotoimisto aloittaa rakennuksen suun-
nittelun.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen rakentaminen lisää palvelu-
jen saatavuutta alueella, jolla on tällä hetkellä vähän ikääntyvien palve-
luja ja jonka väestö ikääntyy vauhdilla. Vuosaaren monipuolinen palve-
lukeskus tulee olemaan ensimmäinen ikääntyneiden palvelukeskus, 
jossa samalla tontilla on myös terveys- ja hyvinvointikeskus sekä per-
hekeskus. Tämä mahdollistaa palvelukeskusten sujuvan yhteistyön 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti."
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite Jalovaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Ville Jalo-
vaaran ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien ikäihmis-
ten monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen. Lausun-
toa on pyydetty myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite Jalovaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 174

HEL 2019-002598 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 196
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Maria Ohisalon ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjaamo-
toiminnan moniammatillisuuden vahvistamista.

HEL 2019-001430 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Maria Ohisalon ja 23 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen koskien 
ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistamista:

"Ohjaamotoiminnasta

Ohjaamo Helsinki on 15–29-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen 
neuvontapiste, joka toimii osana Helsingin kaupungin elinkeino-osaston 
nuorten palveluita.

Ohjaamo Helsingin neuvontapisteessä työskentelee Helsingin kaupun-
gin nuorten työllisyyspalveluiden uraohjaajia, TE-toimiston työntekijöitä 
sekä Helsingin kaupungin toimialojen työntekijöitä. Nuorille tarjotaan 
Ohjaamo Helsingissä moniammatillisesti tukea esimerkiksi koulutuk-
seen, työllistymiseen, asumiseen, terveyteen ja arkeen liittyvissä 
asioissa.

Ohjaamo Helsingin neuvontapisteessä työskentelee kokoaikainen so-
siaalityöntekijä. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän 2ME -hankkeen so-
siaaliohjaaja on tavoitettavissa neuvontapisteessä kerran viikossa. 
Neuvontapisteessä kokoontuu kerran viikossa sosiaaliohjaajien ja sosi-
aalityöntekijöiden verkosto, johon kuuluu työntekijöitä nuorten sosiaali-
työstä sekä jälkihuollosta.

Nuorten sosiaalityön edustajia osallistuu tarvittaessa myös muihin Oh-
jaamo Helsingin toimintoihin ja tapahtumiin.

Terveydenhoitaja ottaa vastaan nuoria Ohjaamo Helsingin neuvonta-
pisteessä maanantaisin ja tiistaisin. Keskiviikosta perjantaihin Ohjaamo 
Helsingin nuorten on mahdollista saada terveydenhoitajan palvelua 
työkyky- ja terveysneuvonnan toimipisteessä. Terveydenhoitajan tehtä-
vä on ottaa kantaa nuoren työ- ja opiskelukykyyn, hoidontarpeen ar-
vioon, mahdollisten kuntoutustoimenpiteiden aloittamiseen sekä jatko-
ohjaukseen esimerkiksi lääkärille.

2ME -hankkeen liikkuvan mielenterveystyön tiimi on kerran viikossa ta-
voitettavissa Ohjaamo Helsingin neuvontapisteessä. Tiimi tarjoaa Oh-
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jaamo Helsingin nuorille muun muassa määräaikaisia toistuvia tapaa-
misia.

Nuorilla on myös mahdollisuus käydä keskustelemassa etsivän nuori-
sotyön työntekijöiden kanssa, jotka ovat tavoitettavissa neuvontapis-
teessä kahtena päivänä viikossa.

Ohjaamo Helsingin henkilöstötarpeista

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tunnistettu sosiaaliohjaajan tarve Oh-
jaamo Helsinkiin sosiaalityöntekijän työpariksi. Muita sosiaali- ja ter-
veystoimialan resursseihin kohdistuvia lisätarpeita ei ole tullut esille 
Ohjaamo Helsingin ohjausryhmässä. Mahdollisen lisähenkilöstön palk-
kaaminen tapahtuu talousarvion puitteissa.

Nuorten sosiaalipalvelut vahvistuvat ja uudistuvat

Kaupunkistrategiassa vuosille 2017–2021 korostetaan lasten ja nuorten 
palveluketjun sekä perustoimintojen vahvistamista. Ohjaamo Helsingin 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituskauden päätyttyä hel-
mikuussa 2018, nuorten sosiaalipalveluja on alettu vahvistamaan ja 
uudistamaan entisestään.

Hankerahoituskauden päätyttyä Ohjaamo Helsingin ohjausryhmässä 
on todettu, että erityistä tukea tarvitsevat nuoret eivät kuulu Ohjaamon 
yksilötyöhön. Tavoitteena on ohjata erityistä tukea tarvitsevat nuoret 
alueellisiin nuorten sosiaalityön tiimeihin, joissa he saavat vahvempaa 
tukea ja sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän. Asiakasohjaus 
Ohjaamo Helsingistä nuorten sosiaalityöhön on kuitenkin ollut vähäistä, 
minkä vuoksi kaikki erityistä tukea tarvitsevat nuoret eivät ole saaneet 
riittävän vahvaa tukea. Asiakasohjausta tullaan kehittämään edelleen.

Ohjaamo Helsingin ohjausryhmässä on keväällä 2019 nähty tärkeäksi 
vahvistaa alkuarviointia ja sosiaalityöntekijän roolia siinä, minkä kautta 
on mahdollista ohjata yksilöohjaukseen sellaisia nuoria, jotka voisivat 
osallistua koulutukseen ja työhön.

Yhteistyötä nuorten sosiaalityön ja Ohjaamo Helsingin eri toimijoiden 
kanssa tullaan lisäämään. Kehitteillä on esimerkiksi Silta-toiminta, jos-
sa nuorten sosiaalityö ja Ohjaamo Helsinki toteuttavat alueellisia tapah-
tumia yhdessä. Alueellisilla tapahtumilla pyritään tavoittamaan nuoria 
laaja-alaisesti.

Nuorten sosiaalityössä aloitetaan vuoden 2019 aikana asumisklinikka-
toiminta kaikissa neljässä pääilmansuunnassa. Etelä-Helsingin asu-
misklinikkatoiminta järjestetään Ohjaamo Helsingin neuvontapisteessä. 
Toiminta vastaa osaltaan nuorten asumisneuvonnan tarpeisiin.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla työstetään yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluketjua, jossa 
tullaan panostamaan monitoimijaiseen toimijaverkostoon sekä kohtaa-
mispintoihin eri palveluissa. Tarkoituksena on vastata laaja-alaisesti eri 
puolilta tuleviin matalan kynnyksen palvelujen tarpeisiin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ohjaamotoiminta on nuorille hyvä matalan kynnyksen väylä, missä 
nuorilla on mahdollisuus saada tarpeidensa mukaisia palveluita mo-
niammatillisesti. Moniammatillisella yhteistyöllä pystytään mahdollista-
maan eri toimijoiden asiantuntemuksen sekä osaamisen yhdistäminen 
tehokkaasti ja joustavasti sekä tarvittaessa ohjaamaan tuetusti nuoret 
vahvemman tuen palveluihin. Moniammatillinen yhteistyö edistää sosi-
aalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti nuoren edun ja tarpeenmukaisen 
palvelukokonaisuuden muodostamista.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

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

sari.tuominen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi

Liitteet

1 TA-aloite ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä Maria Ohisalon ja 23 
muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien ohjaamotoiminnan 
moniammatillisuuden vahvistamista. Lausuntoa on pyydetty myös kas-
vatus- ja koulutuslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nalta.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

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

sari.tuominen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi

Liitteet

1 TA-aloite ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 175

HEL 2019-001430 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

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

sari.tuominen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi
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§ 197
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien erityistä 
tukea tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tukea

HEL 2019-003306 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Mari Holopaisen ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen koskien erityistä tukea tarvitsevien 10–16-vuotiaiden nuorten tu-
kea:

"Helsinkiläiset lapset ja nuoret

Helsingissä asui vuoden 2018 alussa yhteensä 61 316 7–17-vuotiasta 
kouluikäistä lasta ja nuorta. Heistä 25 prosenttia puhui äidinkielenään 
muuta kieltä kuin suomea.

Me-säätiö on arvioinut vuoden 2018 tietojen perusteella, että helsinki-
läisistä 15–29-vuotiaista nuorista 6,9 prosenttia eli 9 398 nuorta olisi 
syrjäytymisvaarassa. Helsingissä syrjäytymisriskiä nostavat erityisesti 
kouluttamattomuus sekä työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttajien 
suuri osuus Helsingissä. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä kävi li-
säksi ilmi, että yläkouluikäisistä nuorista, pojat ja ulkomaalaistaustaiset 
jäivät hieman useammin ilman opintosuunnitelmia.

Lasten ja nuorten syrjäytyminen

Nuorten syrjäytyminen alkaa usein jo nuoruutta varhaisemmassa elä-
mänvaiheessa. Suurin syrjäytymisriski on niillä nuorilla, joiden voimava-
rat ja mahdollisuudet ovat jo lähtökohtaisesti heikommat kuin muilla 
lapsilla ja nuorilla. Nuorten voimavaroihin vaikuttavat olennaisesti kas-
vuolosuhteet, perimä, yhteiskunta sekä sukupolvelta toiselle siirtyvät 
henkiset, sosiaaliset, aineelliset ja kulttuuriset voimavarat.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingissä

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on Helsingin kaupunkistrategian 
2017–2021 kärkitavoitteita. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupun-
kistrategiahankkeella tavoitellaan systemaattista muutosta, jonka myö-
tä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periy-
tyminen sekä alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi on laadittu Mukana-ohjelma ja sen to-
teuttamiseen ovat sitoutuneet kaikki Helsingin kaupungin toimialat. 
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Mukana-ohjelma sisältää kaikkiaan 32 konkreettista toimenpidettä las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Osa toimenpiteistä koh-
distuu ulkomaalaistaustaisiin sekä asuinalueille, joissa ulkomaalais-
taustaisten määrä on suuri.

Yhteistyön lisääminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sosiaali- ja terveystoimiala pitää ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja uu-
denlaisen työotteen kehittämistä koulun, nuorisotyön sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen rajapinnoille hyvänä asiana. Laaja-alaisella yhteis-
työllä on mahdollisuus ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä koko-
naisvaltaisesti.

Kouluterveydenhuollossa ollaan avoimia laaja-alaiselle yhteistyölle las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Lastensuojelussa yhteistyö nuorisotyön kanssa nähdään positiivisena 
ja tarpeellisena. Lastensuojelun näkökulmasta nuorisotyöllä on mahdol-
lisuus toimia konkreettisesti alueilla ja nuorten vapaa-ajan yhteisöissä, 
jotka eivät muodostu nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuden 
pohjalta.

Lastensuojelussa halutaan korostaa, että suomea toisena kielenä pu-
huvat 10–16-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat 
verrattain pieni asiakasryhmä ja tukea pitäisi saada jo varhaisemmassa 
vaiheessa. Myös nuorisotyön uusia tukimalleja tulisi ottaa laajemminkin 
käyttöön kuin vain erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa.

Lastensuojelussa halutaan nostaa esiin erityistä tukea tarvitsevana 
ryhmänä neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret. Neuropsykiatri-
sesti oireilevien osuuden on arvioitu olevan 28 prosenttia kaikista erityi-
sen tuen asiakkuuksista ja ulkomaalaistaustaisten osuuden olevan 18 
prosenttia heistä.

Talousarvioaloitteessa esitetyt resurssilisäykset kohdistuvat erityisesti 
nuorisotyöhön eli kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle eivätkä sosiaali- ja 
terveystoimialalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen lisää lasten ja nuorten 
osallisuutta, hyvinvointia sekä voimavaroja laaja-alaisesti. Samalla syr-
jäytymisen ehkäiseminen edistää lapsen ja nuoren kiinnittymistä yh-
teiskuntaan sekä kasvamista yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi, 
mikä vähentää puolestaan yhteiskunnan kustannuksia. Laaja-alaisella 
yhteistyöllä on mahdollisuus ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä 
kokonaisvaltaisesti."
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: 310 46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi

Liitteet

1 TA-aloite erityistä tukea tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tuesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Holo-
paisen ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien 
erityistä tukea tarvitsevien 10–16-vuotiaiden nuorten tukea. Lausuntoa 
on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: 310 46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi

Liitteet

1 TA-aloite erityistä tukea tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tuesta
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 176

HEL 2019-003306 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: 310 46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi
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§ 198
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien aikuissosi-
aalityön resursseja

HEL 2019-003288 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Petra Malinin ja kuuden muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteesta koskien aikuissosiaalityön resursseja:

"Aikuissosiaalityön resursseista

Aikuissosiaalityön yhteistyötä ja parityötä perhesosiaalityön ja lasten-
suojelun kanssa tulee lisätä. Perheiden aikuisten voimavarojen ja toi-
mintakyvyn vahvistaminen on tärkeä tekijä, jolla tavoitellaan lastensuo-
jeluasiakkuuksien vähentymistä.

Aikuissosiaalityöhön on tullut uusia työtehtäviä, kuten aktivointiehdon 
täyttävien asiakkaiden aktivoisuunnitelmien ja arviointien laatiminen 
yhdessä TE-toimiston kanssa. Aktivointisuunnitelmia tehtiin vuonna 
2018 noin 500. Aiemmin ne tehtiin työllistymistä edistävässä monialai-
sessa yhteispalvelussa TYP:issä. TYP:in sosiaalityöstä on aikuissosi-
aalityölle siirtynyt kuntouttavan työtoiminnan asiakasvastuu sosiaalista 
kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden osalta. Näitä asiakkaita on vuo-
dessa noin 1 000–1 200. 

Perustoimeentulotuen Kelaan siirron jälkeen aikuissosiaalityön tehtä-
väksi on muodostunut Kelan lähettämien ilmoitusten käsittely. Vuonna 
2018 työttömyyden perusteella tehtyjä ilmoituksia tuli 5 559. Toimeen-
tulotuen perusosan alennuksen saaneita asiakkaita oli 4 949.  Sosiaali-
huoltolain mukaisia ilmoituksia saapuu noin 200–300 kappaletta kuu-
kaudessa.

Aikuissosiaalityön asiakasmäärä ei odotuksista huolimatta vähentynyt 
perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan vastuulle. Aikuissosiaalityössä 
uudelleenorganisoitiin tehtäviä vuoden 2017 alusta, jolloin pitkäaikai-
sesta sosiaalityöstä siirtyi työntekijöitä neuvontaan, etsivään työhön ja 
arviointitiimeihin yhteensä 24 vakanssia.  

Tavattuja asiakkaita aikuissosiaalityössä oli 12 646 vuonna 2018. Pit-
käaikaisia yli kuusi kuukautta asiakkaina olleita alle 30-vuotiaita asiak-
kaita oli noin 3 300 ja yli 30-vuotiaita 6 800. Asiakkaiden asioita hoide-
taan paljon myös puhelimitse tai kirjallisesti. Puheluita oli vuonna 2018 
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alle 30-vuotiaiden tiimeissä noin 29 000 ja yli 30-vuotaiden tiimeissä 
noin 51 000. 

Alle 30-vuotiaiden tiimeissä oli 46 sosiaalityöntekijää ja 21 sosiaalioh-
jaajaa ja yli 30-vuotiaiden tiimeissä 38 sosiaalityöntekijää ja 43 sosiaa-
liohjaajaa. Yli kuusi kuukautta asiakkaina olleita oli nuorten tiimeissä 49 
ja aikuisten tiimeissä 83 työntekijää kohti. 

Asiakasprosesseja kehitetään niin, että satunnaisten ja uusien asiak-
kaiden palvelu keskitetään niin sanottuun Front desk /ensiarviointi-pal-
veluun. Malli mahdollistaa muiden kuin Front deskissä työskentelevien 
työntekijöiden keskittymisen asiakkaisiin, joiden palvelutarve vaatii 
enemmän aikaa. Työpäivä rauhoittuu, koska satunnaisten asiakkaiden 
hakemukset ja puhelut voidaan hoitaa keskitetysti eivätkä ne keskeytä 
päivää.

Aikuissosiaalityön toimintatapoja kehitetään ja henkilöstöresursseja 
vahvistetaan asteittain talousarvion puitteissa.

"Jälkihuollon resursseista

Jälkihuolto-oikeuden yläikäraja nousee 25 vuoteen lastensuojelulain 
(542/2019) mukaan 1.1.2020 alkaen. Jälkihuolto-oikeus tarkoittaa nuo-
ren mahdollisuutta henkilökohtaiseen tukeen, vastuusosiaalityönteki-
jään, asuntoon, opiskeluun ilman opintolainaa ja lastensuojeluavustuk-
seen. Laaja Helsingin jälkihuoltoa koskeva tutkimus osoittaa, että 75 
prosenttia jälkihuoltoon oikeutetuista tarvitsee vahvaa tukea.

Helsingin jälkihuollossa on tällä hetkellä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
vahvistama mitoitus: kullakin sosiaalityöntekijällä on enintään 50 asia-
kasta, ja sosiaaliohjaajilla enintään 25 asiakasta. Sosiaali- ja terveys-
toimi sai mitoituksen tarkistamisen vuoksi 1.4.2019 alkaen 7 uutta jälki-
huollon sosiaalityöntekijän virkaa ja 4 sosiaaliohjaajan tointa. 

Kunakin vuonna noin 200 jälkihuollon nuorta täyttää 21 vuotta Helsin-
gissä, ja heistä arvioidaan 75 prosentin hakeutuvan jälkihuollon palve-
lujen piiriin. Lisäksi maakunnissa asuu 60 nuorta, joiden jälkihuollosta 
Helsinki vastaa. Yläikärajan noustessa jälkihuolto-oikeutettujen määrä 
maakunnissa arviolta kaksinkertaistuu.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun alustavan tiedon mukaan jälki-
huollon uudistus tulee kohdistumaan nuoriin, jotka täyttävät 21 vuotta 
1.1.2020 alkaen. Jos palvelujen piiriin tulee yksi 21 vuotta täyttävä ikä-
luokka kerrallaan, tarvitaan lisäystä neljä sosiaalityöntekijää ja viisi so-
siaaliohjaajaa vuodessa vuosina 2020–2024 jälkihuoltoon tai nuorten 
tiimeihin.
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Kustannusvaikutus on noin 450 000 euroa vuodessa. Toimialan uudis-
tukset toteutetaan talousarvion puitteissa.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista erityistä tukea tarvitsevien las-
ten ja heidän perheidensä kanssa tehtävää suunnitelmallista muutos-
työtä tehdään perhesosiaalityön yksikössä, maahanmuuttoyksikössä, 
vammaisten sosiaalityössä ja perheneuvolassa. Työtä tehdään mo-
niammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vas-
taavaa tukimuotojen kokonaisuutta. 

Perhesosiaalityössä on 12 sosiaalityöntekijää ja yksi johtava sosiaali-
työntekijä. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia perhesosiaalityössä on ollut 
606 vuoden 2019 tammikuun alusta toukokuun loppuun ja vuonna 
2018 vastaavana aikana 309 lasta. Perhesosiaalityössä asiakasmäärä 
on kasvava, ja samalla lastensuojelun asiakasmäärä vähenee.

Maahanmuuttoyksikössä erityistä tukea tarvitsevia oli vuonna 2018 yh-
teensä 108 lasta tai nuorta ja vuonna 2019 toukokuun loppuun men-
nessä 84 lasta tai nuorta.

Yli 16-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat nuoret ovat nuorten sosiaali-
työn tiimien asiakkaita ja heitä oli 162 vuonna 2018 ja vuonna 2019 
tammikuusta toukokuun loppuun 139 asiakasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Aikuissosiaalityö on yleissosiaalityötä, johon asiakkaan tulee päästä 
matalan kynnyksen palveluna. Riittävä aikuissosiaalityön resurssi takaa 
tuen asiakkaille heidän monimutkaisissa elämäntilanteissaan tarpeeksi 
aikaisin. Tällöin aikuissosiaalityössä pystytään keskittymään myös pal-
jon palvelua tarvitsevien asiakkaiden tarvitseman tuen ja toimintakyvyn 
ylläpitämiseen ja parantamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 83 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/19
20.08.2019

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Petra Mali-
nin ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien aikuisso-
siaalityön resursseja.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 177

HEL 2019-003288 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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§ 199
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien julkisten 
lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja 
naispareille

HEL 2019-002599 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Jenni Pajusen ja 15 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta koskien julkisten lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin 
lasta toivoville naisille ja naispareille:

"Julkisessa terveydenhuollossa annetaan hedelmöityshoitoja lääketie-
teellisin perustein, joten hoitoon hakevien sosiaalisia perusteita ei 
huomioida. Tämä käytäntö rajaa hoitojen ulkopuolelle naisparit ja itsel-
liset naiset, jotka ovat hankkimassa lasta ilman puolisoa.

Hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 2 §:n mukaan hoitoja ei 
rajata seksuaalisen suuntautumisen mukaan eikä myöskään pois itsel-
lisiltä naisilta. Helsingin hallinto-oikeus (6.3.2019) ja yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvolautakunta (9.12.2016) ovat todenneet, että julkisen tervey-
denhuollon linjaus siitä, ketkä voivat saada hedelmöityshoitoja, on syr-
jivä.

Julkisen terveydenhuollon hedelmöityshoidot ovat Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiriin (HUS) vastuulla. HUSista saadun tiedon mu-
kaan HUS-kuntayhtymän johtajalääkärin päätökseen 84 § (12.10.2018) 
perustuen HUSin lisääntymislääketieteen yksikön alaisena toimintana 
on käynnistetty 1.1.2019 alkaen sukusolupankkitoiminta sekä luovutet-
tujen sukusolujen käyttö hedelmöityshoidoissa. Lapsettomuushoitoja 
tarjotaan kaikille asiakasryhmille myös naispareille ja itsellisille naisille 
oikeudenmukaisesti julkisen terveydenhuollon periaattein. Pääsy he-
delmöityshoitoihin hoidetaan samoin kuin elinsiirtojonot, joissa hoito to-
teutuu siinä tahdissa, kun sopiva luovuttaja löytyy. Hedelmöityshoidot 
luovutetuilla sukusoluilla on tarkoitus aloittaa HUSissa loppuvuodesta 
2019."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
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maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausunto

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Jenni Paju-
sen ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien julkisten lap-
settomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja naispareil-
le.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 178

HEL 2019-002599 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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13.08.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
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§ 200
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta koskien perhei-
den palvelujen kehittämistä

HEL 2019-005581 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän ja 18 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien perheiden palvelujen kehittämistä:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa helsinkiläisten perheitä, lapsia 
ja yksinhuoltajia tukevien palvelujen saatavuuden parantamista. Per-
heet tarvitsevat matalan kynnyksen palveluja sekä maksuttomia palve-
luja. Matalan kynnyksen palveluilla pystytään tukemaan perheitä, tar-
joamaan neuvontaa ja ohjausta varhaisessa vaiheessa.

Perhekeskustoimintamallissa perheiden palvelut on koottu samaan ko-
konaisuuteen ja asiakkaan ympärille kootaan hänen tarpeidensa mu-
kainen palvelukokonaisuus. Neuvolatiimi tarjoaa moniammatillista var-
haista tukea lapselle ja perheelle, ja ohjaa perheen tarvittaessa lapsi-
perheiden kotipalveluun, sosiaaliohjaukseen tai muihin lapsiperheiden 
palveluihin.

Kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tar-
koitettua palvelua, jota voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilan-
teen, rasittuneisuuden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteel-
la. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja 
määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää 
vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä ta-
voitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Asiakas saa 
palvelua ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun, jossa arvioi-
daan kotipalvelun tarve ja tehdään kotipalvelun myöntämispäätös. Lap-
siperheillä on välttämättömään kotipalveluun sosiaalihuoltolain 19 §:n 
mukaan subjektiivinen oikeus. Lapsiperheiden kotipalveluun pääsee 
matalalla kynnyksellä, eikä palveluun ole jonoa.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut perustuvat voimassa ole-
vaan asiakasmaksulakiin. Monista muista kaupungeista ja kunnista 
poiketen Helsingissä lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta myös 
eräille muille asiakasryhmille kuin lastensuojelun asiakasperheille. Hel-
singissä lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta palvelutarpeen ar-
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vioinnin (kolme kuukautta) aikana, perhesosiaalityön asiakkaille, vam-
maispalvelun sosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun asiakasperheil-
le. 

Lapsiperheiden kotipalvelulla on yhteneväinen tuloperusteinen maksu-
taulukko varhaiskasvatuksen kanssa. Asiakasmaksutaulukko on ra-
kennettu niin, että pienituloisille perheille ei muodostu asiakasmaksua. 
Asiakkaat maksavat toteutuneen palvelun mukaan 0‒10,90 euroa tun-
nilta. Sosiaali- ja terveystoimen omassa toiminnassa on vuoden 2019 
aikana ollut 54 prosenttia kaikista lapsiperheiden kotipalvelun asiak-
kaista. Omassa toiminnassa palvelu on ollut 90 prosentille asiakasper-
heistä maksutonta. Enimmäismaksun 10,90 euroa/tunti on maksanut 7 
prosenttia kotipalvelun asiakasperheistä. 

Hieman alle puolet (46 %) kotipalvelun asiakkaista on saanut palvelua 
palvelusetelituottajalta. Palvelusetelijärjestelmästä ei tällä hetkellä saa-
da tilastoa asiakaskohtaisista maksuista tai kuinka moni perhe on saa-
nut palvelusetelin maksuttomana. Asiakas maksaa sosiaali- ja terveys-
toimen myöntämän palvelusetelin lisäksi omavastuuosuuden palvelun-
tuottajalle 0‒10,90 euroa tunnilta.

Sosiaali- ja terveystoimi on valmistelemassa asiakkaalle maksutonta 
palveluseteliä, joka tuodaan lautakunnan päätettäväksi lokakuussa. 
Lapsiperheiden kotipalvelun uusi palveluseteli on uusi palvelutuote las-
tensuojelun piiriin kuluvien ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. 
Asiakkaalta ei peritä omavastuuta palvelusetelin yhteydessä, ja näin ol-
len palveluseteli on sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.5.2017 § 122 
päätöksen mukainen. Uudella palvelusetelin käyttöönotolla tavoitellaan 
lapsiperheiden kotipalveluiden asiakkaiden yhdenvertaisuutta, asiak-
kaan valinnanvapauden lisäämistä ja palvelun saatavuuden paranta-
mista. Malli antaa asiakkaille mahdollisuuden valita ja vaihtaa esimer-
kiksi nykyinen ostopalvelulla tuotettu palvelu palvelusetelillä hankitta-
vaksi. Palvelusetelillä myönnetty kotipalvelu järjestetään samojen 
myöntämiskriteereiden mukaisesti kuin Helsingin kaupungin omana 
palveluna tuotettu palvelu.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut ovat harvoin muodostuneet 
esteeksi perheelle palvelun vastaanottamiseksi. Sosiaali- ja terveys-
toimi selvittää mahdollisuuden yksilöhuollon päätöksenteon delegoin-
tioikeuksien muuttamisesta siten, että lapsiperheiden kotipalvelun joh-
tavilla ohjaajilla olisi jatkossa oikeus tehdä harkinnanvaraisesti päätös 
kotipalvelun maksuttomuudesta, jos asiakasmaksu on esteenä kotipal-
velun vastaanottamiselle. 

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään myös lastensuojelun avohuol-
lon tukitoimena. Lastensuojelulain 36 §:n mukaan kunnan on järjestet-
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tävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaali-
palvelut sen tarpeen mukaisesti, mitä lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä on kirjannut lapsen asiakassuunnitelmaan.

Neuvolan psykologipalvelut

Helsingin pariterapiayksikössä on 12 psykoterapeuttia sekä johtava 
psykoterapeutti. Pariterapia on perheille maksutonta ja sitä tarjotaan 
perheille tarpeen mukaan 1‒15 kertaa. Suuren kysynnän vuoksi palve-
lua pystytään tarjoamaan vain pikkulapsiperheiden vanhemmille. Pi-
simmillään odotusaika palveluun on tällä hetkellä noin seitsemän kuu-
kautta. Odotusaikoihin vaikuttaa myös juuri ennen vastaanottoaikaa pe-
ruutetut tai kokonaan peruuttamattomat vastaanottokäynnit. Vuonna 
2018 lähes 10 prosenttia vastaanottoajoista jäi toteutumatta peruutuk-
sen tai käyttämättä jääneen vastaanottoajan vuoksi. 

Seurakunnalla ja kolmannen sektorin toimijoilla on myös tarjolla maksu-
tonta pariterapiaa. Yksityiset palveluntuottajat tarjoavat palvelua 
100‒250 eurolla, jolloin 10 kerran pariterapiajakson kustannukset ovat 
keskiarvoltaan noin 1 750,00 euroa/pari.

Perheneuvoloissa ja neuvolan psykologipalveluissa on 58 psykologin 
vakanssia. Psykologien lisäksi toimialalla on psykoterapeutteja, joita on 
muun muassa vauvaperhetyössä, perheterapiassa ja pariterapiassa. 
Psykososiaalista tukea ja kannattelua tarjotaan asiakkaan hyväksi 
myös monessa muussa peruspalvelussa eri ammattilaisten vastaano-
toilla.

Pariterapia

Helsingin pariterapiayksikössä on 12 psykoterapeuttia sekä johtava 
psykoterapeutti. Pariterapia on perheille maksutonta ja sitä tarjotaan 
perheille tarpeen mukaan 1‒15 kertaa. Suuren kysynnän vuoksi palve-
lua pystytään tarjoamaan vain pikkulapsiperheiden vanhemmille. Pi-
simmillään odotusaika palveluun on tällä hetkellä noin seitsemän kuu-
kautta. Odotusaikoihin vaikuttaa myös juuri ennen vastaanottoaikaa pe-
ruutetut tai kokonaan peruuttamattomat vastaanottokäynnit. Vuonna 
2018 lähes 10 prosenttia vastaanottoajoista jäi toteutumatta peruutuk-
sen tai käyttämättä jääneen vastaanottoajan vuoksi. 

Seurakunnalla ja kolmannen sektorin toimijoilla on myös tarjolla maksu-
tonta pariterapiaa. Mikäli pariterapiaa halutaan tarjota suuremmalle 
joukolle helsinkiläisiä, olisi se järkevää toteuttaa ostopalveluna. Yksityi-
set palveluntuottajat tarjoavat palvelua 100‒250 eurolla, jolloin 10 ker-
ran pariterapiajakson kustannukset ovat keskiarvoltaan noin 1 750,00 
euroa/pari.
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Perheneuvoloissa ja neuvolan psykologipalveluissa on 58 psykologin 
vakanssia. Psykologien lisäksi toimialalla on psykoterapeutteja, joita on 
muun muassa vauvaperhetyössä, perheterapiassa ja pariterapiassa. 
Psykososiaalista tukea ja kannattelua tarjotaan asiakkaan hyväksi 
myös monessa muussa peruspalvelussa eri ammattilaisten vastaano-
toilla. 

Fysioterapia

Perhekeskuksissa tarjotaan pienten lasten fysioterapian lisäksi myös 
äitiysfysioterapiaa, joka on selkeästi kasvavaa toimintaa. Fysioterapia 
tarjoaa sekä odottaville että synnyttäneille äitiysneuvolan asiakkaille 
perhevalmennusryhmiä. Ryhmässä käydään läpi ennaltaehkäiseviä oh-
jeita ja neuvoja raskauden ja synnytyksen aiheuttamaan tuki- ja liikun-
taelinkuormitukseen, ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen 
tueksi sekä tietoa koko perheen arkiliikkumisen lisäämisen tärkeydestä. 
Äitiysfysioterapian ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmiä on lisät-
ty asiakastarpeiden mukaisesti vuoden 2019 aikana. Äitiysfysioterapian 
ryhmätoiminta on asiakkaalle maksutonta. Tarvittaessa fysioterapiaa 
tarjotaan yksilövastaanotolla, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti neu-
volan terveydenhoitajan tai lääkärin aloitteesta.

Viestintä

Lapsiperheiden palveluista viestitään neuvoloissa ja muissa perhekes-
kuspalveluissa, kaupungin internet-sivuilla sekä eri sosiaalisen median 
kanavilla. Etenkin Perheentuki-sivustolle on koottu kattavasti tietoa lap-
siperheille suunnatuista eri palveluista. Lapsiperheille on tarjolla myös 
matalan kynnyksen sähköisiä palveluja, kuten Tarvitsen apua -nappi 
yhteydenottokanavana sekä neuvolan chat- ja chatbotpalvelu. Lisäksi 
kehitetään perhekeskuksen neuvontaa ja ohjausta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Palvelujen saatavuus ja maksuttomuus 
lisäävät niiden käyttöä ja siten perheiden, lasten ja yksinhuoltajien hy-
vinvointia. Matalan kynnyksen palveluilla pystytään tukemaan perheitä 
varhaisessa vaiheessa, jotta perhe ei tarvitse mahdollisia raskaampia 
korjaavia palveluja. Tämä on sekä taloudellisesti kestävää ja perheille 
inhimillisesti tarkoituksenmukaista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634
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terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa Alviina Alametsän ja kahdensantoista muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien perheiden palvelujen kehittämistä 28.8.2019 men-
nessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 201
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mikko Särelän ym. valtuustoaloitteesta koskien erityislas-
ten palvelujen parantamista

HEL 2019-005584 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mikko Särelän ja 12 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien erityislasten palvelujen parantamista:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että erityislasten palvelu-
jen palvelupolut ovat selkeästi kuvattuna ja tarjolla olevat palvelut vas-
taavat erityislasten ja heidän perheidensä tarpeisiin.

Erityislapsi määritelmänä tarkoittaa lasta, jolla on monenlaisia erityis-
tarpeita liittyen esimerkiksi iän mukaiseen kehitykseen, vammaisuuteen 
tai oppimiseen. Erityisen tuen tarve määritellään aina tapauskohtaises-
ti, eikä lapsella täten tarvitse olla tiettyä diagnoosia. Pääsääntöisesti 
huoltaja hakee lapsen puolesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. 
Näiden lasten ja nuorten arjen sujumiseen ja kuntoutukseen osallistu-
vat monet eri tahot, kuten kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaa-
li- ja terveystoimiala sekä erikoissairaanhoito. Myös Kela on maksajana 
mukana mahdollistamalla lapselle muun muassa terapian tai kuntou-
tuksen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa perusopetuslaissa 
säädetystä lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Tuki on kolmi-
portainen; tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 
Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee ja tukea on annettava 
niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeen.

Sosiaalipalveluissa erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta on kyse silloin 
(sosiaalihuoltolaki 3 §), kun lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai ei-
vät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään tai lapsi omalla käyttäyty-
misellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään. Lapsi on erityisen tuen 
tarpeessa, koska hänellä on vaikeuksia hakea tai saada tarvitsemiaan 
sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai 
sairauden, päihteiden ongelmakäytön tai usean yhtäaikaisen tuen tar-
peen tai syyn vuoksi. 

Erityislapsia on myös lastensuojelupalveluissa. Lastensuojelun asiak-
kuus on tarpeen, jos perhe ei halua ottaa vastaan välttämättömiä sosi-
aalihuoltolain mukaisia palveluja ja/tai tuen tarve on sen kaltainen, että 
siihen pystytään vastaamaan vain lastensuojelulain (417/2007) mukai-
silla palveluilla.
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Lapsen erityisyys määrittyy eri tavoin terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
lainsäädännössä, sosiaalihuollon lainsäädännössä sekä varhaiskasva-
tuksessa, opetusta ja oppilashuoltoa määrittävässä lainsäädännössä. 
Tämä saattaa olla yksi syy palvelujen pirstaleisuuteen.

Sosiaalihuollon palvelut ovat porrastettu tuen tarpeen mukaan. Kaikille 
kuntalaisille tarkoitettuja palveluja tarjoavat neuvola, kouluterveyden-
huolto, varhaiskasvatus, opetus sekä oppilashuolto- ja nuorisotyö. So-
siaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia peruspalveluja tarjotaan satun-
naisesti palveluja tarvitseville. Näitä palveluja ovat lapsiperheiden sosi-
aaliohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, kasvatus- ja perheneuvonta se-
kä perheoikeudelliset palvelut. Erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi voi 
saada palveluja edellä mainittujen palvelujen lisäksi myös muista sosi-
aalihuoltolain mukaisista palveluista, esimerkiksi perhetyön tai tukihen-
kilön kautta. Erityislainsäädännön mukaiset palvelut ovat kohdistettu 
lastensuojelun tai vammaispalvelun asiakkaille. Erittäin vaikeahoitoisis-
sa kehityksellisissä häiriöissä tuen tarve on suurin ja tällöin vaativan ta-
son palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti.  

Helsingissä kuvataan parhaillaan keskittymättömän ja levottoman lap-
sen ja nuoren hoitopolku ja perustana tälle ohjeistukselle on ADHD:n 
lasten ja nuorten Käypä hoito -suositus (2017) (www.kaypahoito.fi). Oh-
jeistus valmistuu vuoden 2019 aikana. Hoitopolun tarkoituksena on 
koota lapsen tai nuoren ympärille sektorirajat ylittäen niitä palveluja, 
jotka tukevat normaalia kehitystä. Näitä palveluja ovat neuvola, var-
haiskasvatus ja esiopetus, peruskoulu, kouluterveydenhuolto, toisen 
asteen oppilaitokset, opiskeluterveydenhuolto, terveysasema, perhe-
neuvola sekä lapsiperheiden sosiaaliohjaus, sosiaalityö ja lastensuoje-
lu. 

Käypä hoito -suosituksen osiossa Hoito ja kuntoutus on yksityiskohtai-
sia ohjeita hoidosta sekä lisätietoaineistona ohjeita, joita voi tulostaa 
nuorelle tai vanhemmalle.

Kehitykseltään poikkeavan alle kouluikäisen helsinkiläisen lapsen hoi-
toketju on laadittu yhteistyössä HUSin kanssa. Kehityksen viivästymillä 
ja poikkeavuuksilla tarkoitetaan lapsen kehityksen ongelmia, jotka syn-
tyvät sikiö- ja varhaislapsuuden aikana useimmiten perintötekijöiden tai 
muiden riskitekijöiden aiheuttamina. Näitä voivat olla raskaudenaikai-
nen alkoholialtistus, keskosuus tai psyykkiset ympäristötekijät.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (Lape) Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuki -työryhmän yhtenä tavoitteena on ollut kartoittaa van-
hemmuuden tuen muodot, kuten erityispalvelut, sekä varmistaa, että 
alueen lapsi- ja perhepalveluissa tunnetaan tarjolla olevat palvelut. 
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Tarkoituksena on ollut selvittää tuen kattavuus ja laatia suunnitelma 
katvealueiden kattamiseksi. 

Erityislasten erityishaasteet vanhemmuudelle on huomioitu yhtenä tuen 
tarpeena ja erityislasten vanhemmat on tunnistettu riskiryhmänä. Tuki 
edellyttää monialaista yhteistyötä. Oikea-aikainen ja riittävän intensiivi-
nen tuki, esimerkiksi Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä vahvistaa 
vanhemmuutta. 

Oleellista on tunnistaa erityislapsen myötä vanhemmuuteen, parisuh-
teeseen ja koko perheeseen kohdistuvat haasteet ja kehittää tukimuo-
toja niihin. Tämä onnistuu siten, että työskentelyn keskiössä on koko 
perhe ja perhe nähdään osallisena ja aktiivisena toimijana omassa ti-
lanteessaan. Tavoitteena on myös hyödyntää asiakaskokemusta muun 
muassa siten, että palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden, myös eri-
tyislasten ja heidän perheidensä kanssa.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa on lisäksi Helsingin joh-
dolla edistetty perhekeskusmallia mallintamalla sivistystoimen sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteistä työtä. Tavoitteena on ol-
lut perustason vahvistaminen ja oikein kohdennetun tuen vieminen las-
ten ja perheiden arkeen. Mallinnustyössä on kuultu perheiden koke-
muksia ja panostettu yhteiseen arviointiin ja suunnitelman tekemiseen 
siten, ettei perheiden tarvitse huolehtia tiedon siirtämisestä ammattilai-
selta toiselle tai omien palvelujensa koordinoimisesta.

Helsingissä perhekeskusmallissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri alojen 
toimijoiden kesken, mukaan lukien yhteistyö järjestökentän kanssa. 
Tarkoituksena on vahvistaa omatyöntekijän roolia, eri toimijoiden yhtei-
siä suunnitelmia, moniammatillista asiakastyötä ja konsultointia. 

Lape-mallintamisen pohjalta Helsingissä on jo toteutettu, ollaan parhail-
laan toteuttamassa sekä suunnittelemassa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteisiä, erityislasten tuen 
vahvistamiseen tähtääviä kokeiluja. Kokeilujen kautta etsitään nime-
nomaan sellaisia pysyvämmin ja laajasti käyttöön otettavia toimintamal-
leja, joiden kautta erityislasten tuen pirstaleisuutta voidaan vähentää ja 
perustason arkeen vietyä tukea vahvistaa.

Kokeiluissa hyödynnetään yhteisen työn osaamisen viitekehyksenä 
kouluissa kehitettävää myönteisen käytöksen vahvistamisen Resetti -
ryhmätoimintaa. Resettiä mallinnetaan yhdessä lasten ja vanhempien 
kanssa. 

Kokeiluissa erityislasten tukea kehitetään sekä varhaisena matalan 
kynnyksen tukena että kuntouttavana, hoidollisena tukena. Esimerkkinä 
vahvemman tuen mallista voidaan mainita syksylle toteutettavaksi 
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suunniteltu kokeilu erityisen tuen luokan oppilaiden ja vanhempien kun-
touttavasta tuesta. Kokeiltavassa toimintamallissa työskentely pohjau-
tuu lapsen, perheen sekä lastenpsykiatrian, lastensuojelun ja koulun 
yhteiseen tilannearvioon ja koordinoituun suunnitelmaan ja jaettuun 
Resetti-osaamiseen. Oletettuja hyötyjä ovat päällekkäisen ja koordi-
noimattoman työn minimointi sekä lapselle ja vanhemmalle johdonmu-
kaisena näyttäytyvä, yhtenäiseen osaamiseen ja tavoitteen asetteluun 
perustuva tuki.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Oikein kohdennettu ja oikea-aikainen tuki vähentää vanhempien kuor-
mitusta ja siten vahvistaa erityislasten vanhempien vanhemmuutta se-
kä erityislapsen terveyttä ja kehitystä. Katkeamattomat palvelupolut vä-
hentävät sekä työntekijöiden ja vanhempien tekemää lisätyötä ja muo-
dostavat siten hoidollisen kokonaisuuden lapsen ja perheen tueksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Leena Lehikoinen, Perheneuvolan päällikkö, puhelin: 310 58241

leena.lehikoinen(a)hel.fi
Anita Lindfors, Lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43095

anita.lindfors(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mikko Särelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mikko Särelän ja 12 muun valtuu-
tetun tekemään valtuustoaloitteeseen koskien erityislasten palvelujen 
parantamista 10.9.2019 mennessä.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Leena Lehikoinen, Perheneuvolan päällikkö, puhelin: 310 58241

leena.lehikoinen(a)hel.fi
Anita Lindfors, Lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43095

anita.lindfors(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mikko Särelän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 202
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Reetta Vanhasen ym. valtuustoaloitteesta vanhemmuus-
valmennuksen laajentamiseksi

HEL 2019-006107 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Kati Juvan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Leena Lehikoinen, Perheneuvolan päällikkö, puhelin: 310 58241

leena.lehikoinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Reetta Vanhasen ja 19 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien vanhemmuusvalmennuksen laajentamista:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä perheille suunnattujen 
ennaltaehkäisevien palvelujen parantamista, jotta perheiden ongelmat 
tunnistettaisiin ajoissa ja siten tarjottava tuki olisi oikea-aikaista. Tarvi-
taan tutkimusnäyttöön perustuvia tukimuotoja palvelujen laadun ja vai-
kuttavuuden lisäämiseksi. 

Helsingin perheneuvola on valtakunnallinen edelläkävijä Ihmeelliset 
vuodet -vanhemmuusvalmennuksen käyttöönotossa. Helsingin perhe-
neuvolassa on järjestetty ja pyritään jatkossakin järjestämään tätä vah-
vaan näyttöön perustuvaa lasten käytöshäiriöitä ennaltaehkäisevää 
menetelmää perheneuvolan resurssien sallimissa rajoissa.
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Perhekeskuksissa on tarjolla myös muita lasten vanhemmille suunnat-
tuja palveluja, joista perheet saavat tukea vanhemmuuteen ja lasten 
kasvatukseen. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen sosiaaliohjaajat jal-
kautuvat matalalla kynnyksellä perheen kotiin ja voivat yhdessä van-
hempien kanssa etsiä ratkaisuja arjen pulmatilanteisiin. Perhe voi itse 
pyytää apua muun muassa Tarvitsen apua -napin kautta. Varhaiskas-
vatuksella on tärkeä rooli näiden avun tarpeessa olevien perheiden 
tunnistamisessa, sillä he tapaavat lasta ja perhettä lähes päivittäin. 
Heillä on mahdollisuus tehdä yhdessä perheen kanssa perhekeskuk-
seen pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi (sosiaalihuoltolaki 36 §).

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty alle kouluikäisten lasten käytö-
songelmien tunnistamiseen ja hoitoon. Tavoitteena on vanhemmuuden 
taitojen vahvistaminen, lapsen käytöshäiriöiden vähentäminen ja sitä 
kautta nuoruusiän ongelmien ennaltaehkäisy (http://kasvuntuki.fi/ty-
omenetelmat/voimaperheet/). Seulonta toteutetaan neuvolan 4-vuotis-
käynnillä. Voimaperheet-palvelun kriteerit täyttyvät 12 prosentilla per-
heistä, mikä Helsingissä tarkoittaa noin 650 lapsen (perheen) määrää. 
Menetelmästä on hyviä kokemuksia ja tutkimusnäyttöä. Menetelmä on 
nettipohjainen ja siten levitettävissä. Kustannusten vuoksi se ei kuiten-
kaan ole nopeasti käyttöön otettavissa. Palvelun hinta per perhe on 
2 000 euroa eli kokonaissumma olisi vuositasolla 1,3 miljoonaa euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Riskiperheiden tunnistaminen mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa mahdollistaa oikea-aikaisen tuen. 
Vanhemman mahdollisuus vaikuttaa saamaansa tukimuotoon vahvis-
taa osallisuutta ja tuen vaikuttavuutta. Vahvaan tutkimusnäyttöön pe-
rustuvat vanhemmuuden tukimuodot lisäävät myös palvelun vaikutta-
vuutta."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen ja 19 muun val-
tuutetun tekemään aloitteeseen koskien vanhuusvalmennuksen laajen-
tamista 10.9.2019 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Leena Lehikoinen, Perheneuvolan päällikkö, puhelin: 310 58241
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leena.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 203
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Nelli Ruotsalaisen ym. aloitteesta LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden 
majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi

HEL 2019-006105 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Katju Aron ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu 
Nelli Ruotsalaisen ja 16 muun valtuutetun LHBTIQ-turvapaikanhakijoi-
den majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamista koske-
vasta valtuustoaloitteesta:

”Turvapaikanhakijoiden majoituksen ja muiden vastaanottopalvelujen 
järjestäminen perustuu vastaanottolakiin (laki kansainvälistä suojelua 
hakevien vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja aut-
tamisesta 746/2011). Kansainvälistä suojelua hakeva tai tilapäistä suo-
jelua saava majoitetaan vastaanottokeskukseen tai hän voi järjestää 
majoituksensa itse yksityismajoituksessa. Yksityismajoituksessa asuvil-
le muut vastaanottopalvelut järjestetään siitä vastaanottokeskuksesta, 
jonka asiakkaaksi henkilö on rekisteröitynyt. Helsingin kaupunki järjes-
tää majoitusta ja muita vastaanottopalveluja Maahanmuuttoviraston 
kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen. Vastaanottotoiminnan rahoi-
tuksesta, ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta vastaa Maahan-
muuttovirasto.
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Helsingin kaupungin alueella väheni yhteensä 300 turvapaikanhakijoi-
den majoituspaikkaa sen jälkeen kun Helsingin vastaanottokeskuksen 
Kaarlenkadun toimipiste (200 paikkaa) ja SPR:n Auramon vastaanotto-
keskus (100 paikkaa) suljettiin keväällä 2019. Helsingin vastaanotto-
keskus koostuu 1.6.2019 alkaen Punavuoren toimipisteestä (200 asia-
kaspaikkaa) ja Metsälässä sijaitsevasta yksityismajoituspalvelupistees-
tä (noin 1000 asiakasta). Punavuoren toimipiste on niin sanottu kautta-
kulkukeskus, jossa asiakkaat majoittuvat turvapaikkapuhutteluun saak-
ka ja siirtyvät sen jälkeen odotusajan keskuksiin odottamaan päätöstä 
turvapaikkapuhuttelusta. Yksityismajoituspalvelupisteestä palvelut tar-
jotaan koko turvapaikkaprosessin ajan asiakkaille, jotka majoittuvat tut-
tavien tai sukulaisten luona Helsingissä.

Helsingin vastaanottokeskuksessa majoitus on järjestetty siten, että 
perheille on omat huoneet sekä naisille ja miehille erilliset huoneet. 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille viestitetään yhdenvertaisesta 
kohtelusta sateenkaarilipuin yksiköiden seinillä. Asian tullessa puheeksi 
työntekijän tapaamisella asiakkaille kerrotaan Helsinki Pride -yhteisön 
(aiemmin HeSeta) toiminnasta.

Maahanmuuttoviraston tilannekeskus koordinoi asiakkaiden siirrot kaut-
takulkukeskuksista odotusvaiheen vastaanottokeskuksiin turvapaikka-
puhuttelun jälkeen. Helsingin vastaanottokeskuksessa tehdään tiivistä 
yhteistyötä tilannekeskuksen kanssa. Tilannekeskukselle viestitään 
asiakkaiden majoituksen järjestämiseen liittyvistä tarpeista sekä asiak-
kaiden toiveiden että vastaanottokeskuksen moniammatillisen työryh-
män arvion perusteella. Maahanmuuttovirasto on varannut seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöjen majoittamiseen paikkoja Helsingin vastaa-
nottokeskuksen Punavuoren toimipisteen lisäksi esimerkiksi Tampe-
reen ja Vaasan vastaanottokeskuksista.

Maahanmuuttoviraston pyynnöstä Helsingin vastaanottokeskuksen Pu-
navuoren toimipisteessä on vakinaisesti majoittuneena muutamia 
asiakkaita johtuen heidän erityisen haavoittuvasta asemastaan tai pal-
velutarpeestaan. Joitakin traumatisoituneita seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvia asiakkaita on vakinaistettu terapiasuhteen jatku-
vuuden turvaamiseksi. Vakinaistamispäätös tehdään vastaanottokes-
kuksen johtajan toimesta. Vakinaistamisvaiheessa ollaan yhteydessä 
maahanmuuttajapalveluihin ja kerrotaan mahdollisesta kuntapaikan ja 
asunnon tarpeesta myöhemmin. Helsingin tilanne vastaanottopalvelu-
jen osalta on ollut hyvä, joten erityisen haavoittuvassa asemassa olevia 
asiakkaita on voinut jäädä Helsingin vastaanottokeskuksen palvelujen 
piiriin.

Osassa vastaanottokeskuksia, kuten Vaasan vastaanottokeskuksessa, 
asiakkaat majoitetaan kaupungin vuokra-asuntoihin. Helsingissä ei ole 
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tyhjiä vuokra-asuntoja, joten vastaava malli ei ole mahdollinen. Hajasi-
joitetun majoituksen järjestäminen edellyttäisi myös uutta sopimusta 
vastaanottopalvelut kaupungilta ostavan Maahanmuuttoviraston kans-
sa.

Maahanmuuttovirasto ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tekevät sään-
nöllisiä valvontakäyntejä vastaanottokeskuksiin. Valvontakäynneillä on 
todettu, että vähemmistöjen ja haavoittuviin ryhmiin kuuluvien asiakkai-
den palvelut ovat Helsingissä hyvällä tasolla. Maahanmuuttoviraston 
vuosittain teettämän asiakaskyselyn perusteella Helsingin vastaanotto-
keskuksen asiakkaat taustasta riippumatta kokevat palvelut hyviksi ja 
asumisen vastaanottokeskuksessa turvalliseksi. Yksityismajoitukseen 
liittyy aloitteessa mainittu riski esimerkiksi taloudelliseen riistoon tai 
muuhun hyväksikäyttöön, minkä vuoksi majoittuminen vastaanottokes-
kuksessa voi olla monille asiakkaille turvallisempi vaihtoehto.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Turvallinen majoitus ja kiinnittyminen yhteisöön ovat keskeisiä tekijöitä 
kotoutumisen kannalta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulu-
vien turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin varmistamiseksi vastaanotto-
järjestelmässä on tärkeää olla tietoa asiakasryhmän tarpeista ja heidän 
tukemisesta. Majoituksen järjestämisessä on huomioitava mahdolli-
suuksien mukaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet samoin kuin muiden 
haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien kohdalla. Turvallinen 
majoitus voi toteutua sekä vastaanottokeskuksessa että asianmukai-
sesti järjestetyssä yksityismajoituksessa."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
11.9.2019 mennessä lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Nelli 
Ruotsalaisen ja 16 muun aloitteesta koskien LHBTIQ-turvapaikanhaki-
joiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja 
turvallisuuden takaamiseksi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 204
Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Haartmaninkatu 1:n ham-
mashoitoyksiköiden hankinnasta

HEL 2019-001163 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hylätä Dental 
Systems Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien toimialajohtajan hankinta-
päätöstä 19.6.2019 § 93 kohderyhmän 1 ”Lattiakiinnitteisen hammas-
hoitoyksikön potilastuolilla lisävarusteineen” osalta Haartmaninkatu 1:n 
hammashoitoyksiköiden hankinnasta.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole sellaisia perusteita, joiden vuoksi se 
tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019-003
2 Liite 2. Oikaisuvaatimus 11.7.2019, liite esite 51100
3 Liite 3. Vastine Hammasväline_DS oikaisuvaatimus. H1_pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Taustaa

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Haartmaninkatu 1:n hammashoitoyksi-
köiden hankinnassa hankinnan kohderyhmään 1 ”Lattiakiinnitteinen 
hammashoitoyksikkö potilastuolilla” Hammasväline Oy:n tarjouksen 
51100 Intego Sirona-merkkisistä hammashoitoyksiköstä ja 51100 Inte-
go Sirona-merkkisestä potilastuoleista.

Kohderyhmään 3 ”Lattiakiinnitteinen hammashoitoyksikkö liikuteltavalla 
potilastuolilla” valittiin Dental Systems Oy:n tarjoama FD8000 Q2-
merkkiset hammashoitoyksiköt ja FD5000-merkkiset potilastuolit.

Hankinnat kilpailutettiin voimassaolevan hammashoitoyksiköiden ja -
kalusteiden puitejärjestelyn (HEL 2016-011523) ehtojen mukaisesti, 
niin sanottuna minikilpailutuksena puitejärjestelyyn valittujen toimittajien 
kesken.

Valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että 
hinnan painoarvo oli 100 %. Vertailuhinnat muodostuivat potilastuolien, 
hammashoitoyksiköiden ja niihin liittyvien lisälaitteiden hinnoista sekä 
hammashoitoyksiköiden elinkaarikustannuksista.

Lisäksi valintoihin vaikutti Haartmaninkatu 1:een siirtyvien toimintojen 
henkilökunnasta koottujen käyttäjätyöryhmien (arviointityöryhmä) arvio 
hammashoitoyksiköille asetettujen vaatimusten toteutumisesta ja 
hammashoitoyksiköiden soveltuvuudesta Haartmaninkatu 1:n ham-
mashoitolan toimintaan. Työryhmä arvioi ainoastaan niitä ominaisuuk-
sia ja ominaisuuksien täyttymistä, jotka oli kerrottu tarjouspyynnön liit-
teessä (tarjouspyynnön liitteet 2 ja 4, työryhmän arviointi).

Tarjouspyynnön liitteenä olivat työryhmän arviointilomakkeet sekä elin-
kaarikustannusten laskemisen perusteet.

Oikaisuvaatimus

Dental Systems Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen 11.7.2019 (liite 1). 
Oikaisuvaatimuksessaan Dental Systems Oy 

1. Pyytää esitettyjen epäkohtien huomioimista ja tehdyn päätöksen 
kumoamista

2.  Toteaa, että valittu hoitokone ei täytä puitesopimuksessa ja minikil-
pailutuksessa hoitokoneelta vaadittuja vähimmäisvaatimuksia
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3. Pyytää valitusajan pidennystä, koska pyydettyä selvitystä elinkaari-
kustannuksista ei ole toimitettu vastaajalle, jotta vastaaja voisi huo-
mauttaa mahdollisista epäkohdista elinkaarikustannusten laskennassa

Vaatimukset, jotka eivät Dental Systems Oy:n mukaan toteudu valitus-
sa hammashoitokoneissa ja joihin se vetoaa oikaisuvaatimuksessaan, 
ovat seuraavat:

- hammashoitoyksikön kätisyys on helposti muutettavissa

- instrumenttiletkut ovat käyttäjien helposti vapautettavissa doriovarsis-
ta

- hygieeninen, helposti puhdistettava.

Oikaisuvaatimuksessaan Dental Systems Oy vetoaa Hammasväline 
Oy:n hoitokoneen esitteeseen (liite 2). Lisäksi Dental Systems Oy on 
perustellut sanallisesti vaatimustaan. Sanallisissa huomioissaan (liite 1) 
Dental Systems Oy toteaa muun muassa, että hoitokoneen kätisyyttä ei 
voi muuttaa ilman huollon käyntiä, hoitokoneen rungon malli estää poti-
lastuoliin nousun potilastuolin molemmilta puolilta ja instrumenttiletku-
jen pyyhkiminen on vaikeaa, koska instrumentit eivät ole vapaasti irro-
tettavissa doriovarsista.

Puitejärjestely

Hammashoitoyksiköiden ja -kalusteiden puitejärjestelyn (HEL 2016-
011523) sopimus on allekirjoitettu 6.3.2017. Sopimuksen kohdassa 2. 
Sopimuksen kohde on mainittuna seuraavasti: ”Tarjouspyynnössä ole-
via, tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia voidaan sopimuskauden 
aikana kilpailutuskohtaisesti täydentää tai muokata. Tuotteille nyt ase-
tettuja vaatimuksia voidaan vähäisessä määrin muuttaa, poistaa tai 
asettaa hankintakohtaisia, vähimmäisvaatimukset ylittäviä lisävaati-
muksia.” Puitejärjestelmän kilpailutuksen tarjouspyynnössä on kohdas-
sa ”Muut tiedot” kerrottu muun muassa puitejärjestelmän sisäisissä kil-
pailutuksissa noudatettavat periaatteet.

Tältä osin todetaan, että muutokset alkuperäisiin vaatimuksiin ovat ol-
leet tässä minikilpailutuksessa vähäiset. Oikaisuvaatimuksessa ei ole 
vedottu muutoksiin.

Hankintayksikön perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Hankintayksikön käsityksen mukaan Dental Systems Oy:n oikaisuvaa-
timus kohdistuu Hammasväline Oy:ltä valittuihin, Sirona Intego-merkki-
siin hoitokoneisiin ja potilastuoleihin. Dental Systems Oy tuli valituksi 
toimittajaksi hankinnan toiseen kohderyhmään.
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Tarjoajat sitoutuvat tarjousta antaessaan siihen, että tarjotut tuotteet 
ovat laadullisesti ja ominaisuuksiltaan puitejärjestelyn ja tarjouspyyn-
nön vaatimusten mukaisia. Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto 
ovat tarkastaneet tarjoajien tarjoukset ja todenneet kaikki tarjoukset tar-
jouspyynnön mukaisiksi. 

Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto ovat tutustuneet saapunee-
seen oikaisuvaatimukseen. Perusteet oikaisuvaatimuksen hylkäämisel-
le ovat seuraavat:

- Kätisyyden muutettavuus: Tarjouspyynnössä tarjoajien on tullut antaa 
selvitys siitä, kuinka kätisyyden muutos tarjotussa hammashoitoyksi-
kössä on toteutettu. Varsinaista vaatimusta siitä, että instrumenttisillan 
instrumenttien tulee olla vapaasti aseteltavissa / vaihdettavissa käyttä-
jän toimesta ei tarjouspyynnössä ole. Tarjouspyynnössä ei oltu myös-
kään asetettu ehtoja sille, että kätisyys tulee olla henkilökunnan itsensä 
muutettavissa esimerkiksi letkujen paikkaa itse vaihtamalla, joten huol-
lon käynti em. toimenpiteen suorittamiseen on ollut hyväksyttävä tapa.  
Hammasväline Oy on tarjouksensa liitteeksi ladatussa selvityksessä 
todennut, että ”(m)onitoimiruiskun vaihtaminen instrumenttipöydän mo-
lemmille laidoille on mahdollista huoltomiehen toimesta. Sirona Intego 
hammashoitokoneen vesiyksikön torni on 45 cm jalkatilaan päin (istui-
nosa/selkänoja taitekohdassa). Tästä johtuen oikea/vasen kätisellä on 
reilusti tilaa työskennellä puoli/istuvassa asennossa molemmin puolin”. 
Elinkaarikustannusten osalta laiteletkujen vaihtamiselle tai siirtämiselle 
on tarjoajilta pyydetty hinta tarjouspyynnössä ja annettu hinta on vaikut-
tanut kokonaisvertailuhintaan.

- Dental Systems Oy:n huomio potilaan asettautumisessa potilastuoliin 
ja kiinteät käsinojat: Tarjouspyynnössä on ollut vaatimuksena, että 
”(p)otilastuolin käsinoja on joko ilman työkaluja irrotettavissa tai potilas-
tuolin käsinojan saa pois tieltä siten, että potilaan on helppo istuutua 
potilastuoliin.” Hammasväline Oy:ltä valitussa Intego Sirona -potilastuo-
lissa käsinoja voidaan kääntää tarvittaessa pois tieltä ala-asentoon. Ar-
viointityöryhmä on arvioinut ominaisuuden toteutumista ja todennut 
vaatimuksen täyttyvän. Arviointityöryhmän antamien pisteiden keskiar-
vo oli 4,00 (maksimipisteet).

- Hoitokoneen puhdistettavuutta ja hygieenisyyttä on arvioitu arviointi-
työryhmän tekemän hoitokoneen arvioinnissa arviointikäynnillä. Arvioi-
jien puhdistettavuudesta antamien pisteiden keskiarvo oli 3,86 pistettä, 
kun maksimipisteet olivat 4,00, joten arviointityöryhmän antaman arvion 
perustella katsotaan vaatimuksen täyttyvän.
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- Jalkakytkimen tai sen johdon vaihtamisesta on tarjouspyynnön elin-
kaarikustannusten kohdassa pyydetty tarjoajilta hinta. Annettu hinta on 
vaikuttanut kokonaisvertailuhintaan.

Valitusajan pidentäminen

Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimuksessaan esittämä vaatimus vali-
tusajan pidentämisestä ei ole perusteltua. Tarjoajat ovat saaneet han-
kintapäätöksen liitteenä vertailutaulukon, josta käy ilmi tarjousten ver-
tailussa käytetty kokonaisvertailuhinta, johon sisältyvät laitteiden hinto-
jen lisäksi elinkaarikustannukset.

Hammasväline Oy:n kuuleminen / vastine oikaisuvaatimukseen

Hankintayksikkö on pyytänyt 23.7.2019 Hammasväline Oy:ltä vastinet-
ta esitettyyn oikaisuvaatimukseen. Hammasväline Oy:n asiamies on 
antanut oikaisuvaatimukseen vastineensa 6.8.2019 (liite 3).

Hammasväline Oy toteaa vastineessaan, että oikaisuvaatimus on pe-
rusteeton ja esitetyt vaatimukset tulee hylätä.

Vastineessa todetaan, että: 

- hammashoitoyksikön kätisyys on muunnettavissa vaihtamalla moni-
toimiruiskun paikkaa instrumenttipöydän laidoille ja että hoitoyksikön 
jalkatila mahdollistaa työskentelyn molemmilta puolilta 

- hammashoitoyksikön pyörivien instrumenttien paikkaa voidaan vaih-
taa keskenään

- ratkaisu, jossa kätisyyden muuttaminen tapahtuu huoltomiehen avus-
tuksella, on tarjouspyynnön mukainen

- instrumenttisillan letkujen vaihtamiselle on annettu tuntihinta, joten lai-
teletkun vaihtamiseen liittyvä vaatimus täyttyy

- potilastuoliin nousemiseen liittyvä vaatimus täyttyy, koska käsituen 
saa siirrettyä sivuun siten, että se ei ole tiellä potilaan noustessa tuoliin

- vaatimukseen ”letkujen helposta vapautettavuudesta doriovarsista” 
Hammasväline Oy toteaa, että doriovarret voidaan irrottaa ilman työka-
luja ja laiteletkut ovat pikaliittimillä kiinni, joten kaikki osat ovat helposti 
irrotettavissa ja puhdistettavissa

- vaatimukseen ”jalkakytkimen tai sen johdon vaihtaminen” Hammasvä-
line Oy on antanut tuntihinnan toimenpiteelle tarjouspyynnön mukaises-
ti, joten tarjouspyynnön vaatimus täyttyy.
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Yhteenvetona vastineessaan Hammasväline Oy toteaa, että ”tarjous on 
kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Hammasväline täyttää hankitta-
ville tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset ja on hinnoitellut huollon-
toimenpiteitä vaativat tehtävät tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjous on 
todettu tarjouspyynnön mukaiseksi myös hankintayksikön suorittamas-
sa testauksessa."

Yhteenveto

Suun terveydenhuolto ja hankintayksikkö ovat tutustuneet oikaisuvaa-
timukseen ja saatuun vastineeseen. Suun terveydenhuolto ja hankin-
tayksikkö toteavat, että oikaisuvaatimus on perusteeton ja perusteita 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksen Haartmaninka-
tu 1:n hammashoitolan hammashoitoyksiköiden hankinnasta 19.6.2019 
§ 93 muuttamiseen ei ole.

Oikaisuvaatimus on tehty hankintalain 147 §:n mukaisessa määräajas-
sa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019-003
2 Liite 2. Oikaisuvaatimus 11.7.2019, liite esite 51100
3 Liite 3. Vastine Hammasväline_DS oikaisuvaatimus. H1_pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
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Liite 2
Liite 3

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.06.2019 
§ 93

HEL 2019-001163 T 02 08 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Haartmaninkatu 1:en (H 1) hammas-
hoitolan hammashoitoyksiköiden ja potilastuolien hankinnoissa:

1. Kohderyhmään 1 (ja 2) ”Lattiakiinnitteinen hammashoitoyksikkö poti-
lastuolilla” Hammasväline Oy:n tarjouksen 51100 Intego Sirona- merk-
kisistä hammashoitoyksiköistä ja 51100 Intego Sirona-merkkisistä poti-
lastuoleista 

2. Kohderyhmään 3 (ja 4) “Lattiakiinnitteinen hammashoitoyksikkö liiku-
teltavalla potilastuolilla” Dental Systems Oy:n tarjouksen FD8000 Q2-
merkkisistä hammashoitoyksiköistä ja FD5000 potilastuoleista.

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saa-
neen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. Hankinnasta tehdään toi-
mittajalle erillinen tilaus.

Hankinnan arvo elinkaarikustannukset mukaan lukien on kohderyhmä 
1:ssä 787 534,80 euroa (alv 0 %) ja kohderyhmä 3:ssa 119 831,60 eu-
roa (alv 0 %). Hankinnan kokonaisarvo on elinkaarikustannukset mu-
kaan lukien 907 366,40 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Suun terveydenhuollolla on voimassaoleva puitesopimusjärjestely (HEL 
2016- 011523) kuuden (6) toimittajan kanssa. Hankinta toteutettiin ra-
joitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien 
kesken. 

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hin-
nan painoarvo oli 100 %. Vertailuhinnat muodostuivat potilastuolien, 
hammashoitoyksiköiden ja niihin liittyvien lisälaitteiden hinnoista sekä 
hammashoitoyksiköiden elinkaarikustannuksista.  

Lisäksi valintoihin vaikutti H1: een siirtyvien toimintojen henkilökunnas-
ta koottujen käyttäjätyöryhmien arvio hammashoitoyksiköille asetettu-
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jen vaatimusten toteutumisesta ja hammashoitoyksiköiden soveltuvuu-
desta H1:n hammashoitolan toimintaan. Henkilökunnan arvion perus-
teella hammashoitoyksiköt joko hyväksyttiin mukaan hintavertailuun tai 
hylättiin, jolloin niitä ei otettu mukaan hintavertailuun. Henkilökunnasta 
oli muodostettu kaksi eri käyttäjätyöryhmää, joista toinen arvioi lattia-
kiinnitteiset hoitokoneet potilastuolilla ja toinen hammashoitoyksiköt lii-
kuteltavalla potilastuolilla  Käyttäjätyöryhmät kävivät arvioimassa (tar-
jouspyynnön mukaisesti) kohderyhmä 1 ja 2:ssä  vertailuhinnan perus-
teella kolmen edullisimman tarjoajan hammashoitoyksiköt. Kohderyh-
mä 3 ja 4:ssa oli kaksi tarjoajaa ja käyttäjätyöryhmä arvio molempien 
tarjoajien hammashoitoyksiköt ja potilastuolit.

Tarjouspyyntö

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

Tarjouspyyntö on lähetetty puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajil-
le 17.4.2019 tarjouspalvelu.fi kautta. Tarjouspyynnön rakenteeseen 
tehtiin tekninen korjaus ja korjattu tarjouspyyntö lähetettiin tarjoajille 
18.4.2019. Tarjouspyyntöä korjattiin 13.5.2019 ja korjattu tarjouspyyntö 
lähetettiin 13.5.2019 tarjoajille. 

Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 2.5.2019 mennessä. Korja-
tun tarjouspyynnön vuoksi lisätietokysymysten esittämisen määräaikaa 
jatkettiin 15.5.2019 saakka.  Kaikkiin saapuneisiin kysymyksiin vastat-
tiin 13.5.2019 mennessä.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 20.5.2019.Korjatun tarjous-
pyynnön vuoksi tarjousten jättöaikaa pidennettiin 23.5.2019 saakka. 

Tarjouspyyntö oli jaettu neljään osioon siten, että kohdissa 1 ja 3 olivat 
vaatimukset tarjotuille hammashoitoyksiköille, potilastuoleille ja lisäva-
rusteilla ja kohdissa 2 ja 4 annettiin hinnat tarjotuille tuotteille.

Osatarjoukset tarjouspyynnön sisällä hyväksyttiin siten, että tarjoaja 
pystyi jättämään tarjouksen vain kohderyhmiin 1 ja 2 tai vain kohde-
ryhmiin 3 ja 4. Osatarjouksia kokonaisuuksien ja kohderyhmien sisällä 
ei hyväksytty.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa kohderyhmä 1 ja 2:een jättivät 
seuraavat kuusi tarjoajaa:

- Fimet Oy 

- Flinno Oy

- Dental Systems Oy
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- Hammasväline Oy

- JH Hammastuote Oy

- Plandent Oy

Määräaikaan mennessä kohderyhmä 3 ja 4:een tarjouksensa jättivät 
seuraavat kaksi tarjoajaa:

- Dental Systems Oy

- Plandet Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukai-
suuden.  Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Käyttäjätyöryhmä ja arviointi hammashoitoyksiköstä; kohderyhmät 1 ja 2

Suun terveydenhuollon vastaava hammaslääkäri ja käyttäjäryhmä ovat 
käyneet 13.6.2019 tutustumassa ja arvioimassa (tarjouspyynnön mu-
kaisesti) kolme eniten vertailupisteitä saanutta hammashoitoyksikköä.

Kohderyhmä 1 ja 2:en käyttäjäryhmässä oli yhteensä 7 henkilöä: 1 eri-
koishammaslääkäri,1 hammaslääkäri,1 suuhygienisti ja 4 hammashoi-
tajaa. Jokainen arvioi itsenäisesti hoitokoneen arvioitavat ominaisuu-
det. Käyttäjäryhmän jäsenten arvioista laskettiin arvioiduista ominai-
suuksista kohdittain keskiarvo. Tarjouspyynnössä oli kerrottu, että mi-
käli käyttäjätyöryhmän antamien pisteiden keskiarvo jää jossakin / jois-
sakin arvioitavissa ominaisuuksissa alle 2,5, niin tarjottu hammashoito-
yksikkö katsotaan laadullisesti sellaiseksi, että sitä ei oteta mukaan hin-
tavertailuun.

Valittu toimittaja Hammasväline Oy

Hammasväline Oy:n tarjoama hammashoitoyksikkö ja potilastuoli täyt-
tävät vaatimukset ja työryhmän arvioinneissa jokaisen arvioidun ja pis-
teytetyn ominaisuuden pisteiden keskiarvo oli yli 2,5.

Hylkäyksen perusteet Fimet Oy

Fimet Oy:n tarjoama F1 City -merkkinen hammashoitoyksikkö ja  F1 
Classic-merkkinen potilastuoli hylätään, koska työryhmän arvion mu-
kaan vaatimukset jalkakytkimen ergonomiasta eivät kaikilta osin täytty-
neet. Työryhmän antamista pisteistä laskettu keskiarvo jalkakytkimen 
ergonomisuudesta oli 2,29.

Työryhmän sanalliset perusteet Fimet Oy:n hylkäämiselle olivat:
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Jalkapoljin vaatii useita painalluksia, eikä nappuloissa lue mistä mitäkin 
tapahtuu esim. vesikierrokset. Ergonomisesti polkimen pitäisi toimia 
painamalla kytkintä eikä kääntämällä. Jalkakytkin on aika painava. 
Toimii sivusuuntaisesti työntämällä. Alaspäin jalalla painaen olisi ergo-
nomisempi. Ei ole riittävän herkkä. Polkiessa joutuu kiertämään jalkate-
rää ja nilkkaa, mikä on pidemmän päälle epäergonomista. Asetusten 
vaihtaminen jähmeää, pitää polkea melko kovaa. Hyvää on, että poljin 
ei "karkaa" jalan alta.  Polkimeen osuu helposti vahingossa, jolloin joko 
tuoli liikkuu tai pora käynnistyy vahingossa. Joutuu tekemään jalan kier-
toliikkeen poljinta käytettäessä.

Hylkäyksen perusteet JH Hammastuote Oy

Työryhmän arvioiden perusteella JH Hammastuote Oy:n tarjoama 
SternWeber P300 – potilastuoli ja Stern Weber S220-hammashoitoyk-
sikkö hylätään. Hammashoitoyksikön ergonomisuudessa oli arviointi-
työryhmän arvioiden perusteella paljon puutteita ja ergonomialle asete-
tut vaatimukset eivät kaikilta osin täyttyneet. Tarjouspyynnön liitteenä 
olleen työryhmän arviointikaavakkeen mukaisesti tehdyn arvioinnin pe-
rusteella sanalliset perustelut ja annetut pisteet Stern Weber S220-
hammashoitoyksikölle olivat:

Arvioinnin kohta 2. Potilastuolin asentosäädöt mahdollistavat myös pit-
kän henkilön ergonomisen seisomatyöskentelyn. Arviointityöryhmän 
antamien pisteiden keskiarvo kohdan 2 mukaisista ominaisuuksista ja 
niiden toteutumisesta oli 1,86.

Sanalliset perusteet arvioidulle kohdalle 2:

Hoitotarjotin jää huonoon paikkaan, tuolia pitäisi saada hieman ylem-
mäs.  Seisoessa instrumenttisilta jää korkealle, joten silloin tapahtuu 
olkapään nousemista, mikä on ergonomisesti todella huonoa. Tarjotin 
on hyvin kaukana instrumenttisillasta (ilmeisesti kuitenkin vaihdettavis-
sa lyhyempää), tuoli ei nouse tarpeeksi ylös eikä instrumenttisilta nou-
se tarpeeksi ylös. Ongelma, jos on kookas, rintava potilas. Potilastuoli 
ei nouse tarpeeksi ylös, instrumenttisiltaa ei saada optimaaliseen työs-
kentelyasentoon, vaan se jää liian korkealle, tarjotin tulee liian lähelle 
potilaan rintaa. Tarjottimen ja instrumentti sillan väli on liian suuri, jol-
loin olkapää rasittuu.

Arvioinnin kohta 4. Jalkakytkin on ergonominen käyttää. Arviointityö-
ryhmän antamien pisteiden keskiarvo kohdan 4 mukaisista ominai-
suuksista ja niiden toteutumisesta oli 1,71.

Sanalliset perusteet arvioidulle kohdalle 4:
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Huono ja epäselvä jalkakytkin. Käytetään sivusuuntaisesti eikä sivut-
taissuuntainen liike ei ole ergonominen. Vaikka pedaalin voisi ohjel-
moida alaspäin painettavaksi, niin pedaaliosa on todella pieni ja vaikea 
löytää. Jalkakytkin painava ja jäykkä sekä liian suurikokoinen, käyttö 
hankalaa, kun työparin jalat selkänojan alla, ei ergonomiaa. Jalkakytkin 
liukuu pakoon. Kytkin on liian korkea, vaatii tasapainoilua käyttää kyt-
kintä. Kytkin on melko raskas, myös painikkeiden käyttö vaatii harjaan-
tuneisuutta, ei ota kosketusta kevyesti vastaan. Painikkeiden opaste-
kuvat ovat epäselvät, eivät itsestään selvät, ei ergonominen, jalkakytkin 
liian korkea, ei helppokäyttöinen.

Arvioinnin kohta 6.Hammashoitoyksikkö on ergonomiseen nelikäsityös-
kentelyyn soveltuva. Arviointityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo 
kohdan 6 mukaisista ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 1,86.

Sanalliset perusteet arvioidulle kohdalle 6:

Valo on liian pieni pinta-alaltaan. Sivusuuntainen liike poran käyttöön ei 
ole ergonominen. Instrumenttisilta jää liian ylös, ei pysty työskentele-
mään ergonomisesti. Doriovarret tulevat liian korkealta, ovat jäykät eikä 
niitä saa säädettyä. Tarjotin on hyvin kaukana instrumenttisillasta (il-
meisesti kuitenkin vaihdettavissa lyhyempään), tuoli ei nouse tarpeeksi 
ylös eikä instrumenttisilta nouse tarpeeksi ylös. Varsinkin ongelma jos 
on kookas, rintava potilas. Tarjotin ei lukitu, vaatii tasamittaisen työpa-
rin, tarjotinpöytä ei lukitu, hml ja hh jalat eivät mahdu hyvin tuolin alle 
paitsi, jos työpari on saman mittainen.

Arvioinnin kohta 7. Hammashoitoyksikkö on ergonomiseen yksintyös-
kentelyyn soveltuva. Arviointityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo 
kohdan 7 mukaisista ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 1,86.

Sanalliset perusteet arvioidulle kohdalle 7:

Jalkakytkin ei ole hyvä. Liian pieni pedaali ja huonoa se, että tulee si-
vuttaisliike alaspäin painettavan tason sijaan. Instrumenttisilta sekä do-
riovarret raskaasti liikkuvat ja jäykät. Instrumenttisilta jää liian ylös ja on 
korkealla, joten olkapää nousee, kun ottaa doriovarren. Instrumenttitar-
jotin liukuu, ei lukitu, turvallisuusriski. 

Arvioinnin kohta 9. Potilastuoli on ergonominen ja mukava myös tuolis-
sa makaavan henkilön kannalta ja mahdollistaa pitkienkin hoitojen to-
teuttamisen. Arviointityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo kohdan 9 
mukaisista ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 2,43.

Sanalliset perusteet arvioidulle kohdalle 9:
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Yläselkäosa on liian pieni. Valuin pois potilastuolista. Valo osuu häirit-
sevästi potilaan silmiin, vaikka himmentää valoa. Valo on myös pinta-
alaltaan liian pieni, oli vaikea saada osumaan potilaana suun alueelle. 
Tarjotinpöytä liian lähellä potilasta, varsinkin isolla tarjottimella. Isompi-
rintainen ihminen ei mahdu tuoliin niin, että ergonomia ei kärsi. Niska-
tuki jäykähkö, kova. Tuoli on kova ja niskatuen säätö on hankalaa- vain 
yksi pieni nappi toisella puolella niskatukea. Potilaskahvat ovat kauka-
na. Tuoli oli epämukava ja kova.

Arvioinnin kohta 11. Hoitoyksikön laiteletkut on ergonomisesti käytettä-
vissä hoitoyksikön ollessa työskentelyasennossa (instrumenttisillan si-
jaitessa potilaan rintakehän yläpuolella). Arviointityöryhmän antamien 
pisteiden keskiarvo kohdan 11 mukaisista ominaisuuksista ja niiden to-
teutumisesta oli 1,86.

Sanalliset perusteet arvioidulle kohdalle 11:

Hoitotarjotin on pitkällä varrella liian jäykkä ja instrumenttisilta sijoittuu 
liian ylös. Lyhyellä tarjottimen varrella taas porat roikkuvat tarjottimen 
päällä. Letkut ovat jäykät, liikkuvat jähmeästi ja tuntuvat liian raskaalta. 
Jäävät liian korkealle, doriovarsien lukitus liian jäykkä, ei palaudu hel-
posti. Tarjotin on liian lähellä asiakasta. Kulmakappaleet ovat liian kor-
kealla.

Käyttäjätyöryhmä ja arviointi hammashoitoyksiköstä; kohderyhmät 3 ja 4

Kohderyhmä 3 ja 4:en arviointityöryhmässä oli yhteensä 4 henkilöä H 
1:een siirtyvien toimintojen henkilökuntaa: 1 erikoishammaslääkäri, 1 
suuhygienisti ja 2 hammashoitajaa. Jokainen arvioi itsenäisesti hoito-
koneen arvioitavat ominaisuudet. Työryhmän jäsenten arvioista lasket-
tiin kohdittain keskiarvo, jonka perusteella työryhmän kanta arvioitavis-
ta ominaisuuksista määräytyi.

Molemmat tarjotut hoitoyksiköt ja tuolit täyttivät vaaditut ominaisuudet 
ja pääsivät mukaan hintavertailuun.

Valinta

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä ja hankintapalvelut ovat 
17.6.2019 käsitelleet hankintaan saatuja tarjouksia, tarjouksista tehtyä 
vertailua ja käyttäjätyöryhmien arviointeja.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman hammashoi-
toyksikön tarjosi kohderyhmiin 1 ja 2 Hammasväline Oy vertailuhinnalla 
787 534,80 euroa (alv 0 %) ja vertailupisteillä 100.
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Kohderyhmiin 3 ja 4 kokonaistaloudellisesti edullisimman hammashoi-
toyksikön tarjosi Dental Systems Oy vertailuhinnalla 119 831,60 (alv 0 
%) ja vertailupisteillä 100.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä (liite 1) olevassa ver-
tailutaulukossa. Vertailutaulukosta on poistettu työryhmän arvioinnin 
perusteella hylätyt Fimet Oy  ja JH Hammastuote Oy.

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2019 § 29

HEL 2019-001163 T 02 08 01 00

Päätös

A. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valtuuttaa Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin (jatkossa HUS) valmistelemaan yhteistyössä 
Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon ja hankintapalvelujen 
kanssa Haartmaninkatu 1:n hammashoitoyksiköiden (unitit) ja muiden 
kiinteästi asennettavien laitteiden (KSL-laitteet, mm. imumoottorit- ja 
laitteistot, kompressorit) kilpailutusten tarjouspyyntöasiakirjat sekä alle-
kirjoittamaan ja julkaisemaan tarjouspyynnön Helsingin kaupungin so-
siaali- ja terveystoimialan puolesta.

B. Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa HUSin valmistelemaan mahdolli-
set muut hankkeeseen liittyvät hankinnat, jotka on perusteltua tehdä 
yhteishankintoina.

C. Samalla lautakunta päätti valtuuttaa terveys- ja päihdepalvelujen 
palvelukokonaisuuden johtajan tekemään Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveystoimialan puolesta kilpailutusten perusteella tehtävät hankin-
tapäätökset sekä allekirjoittamaan solmittavat sopimukset.

Kohtien A-C valtuutusten arvioitu, sitoumukseton yhteenlaskettu arvo 
on Helsingin kaupungin osalta noin 1,5 miljoonaa euroa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi
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§ 205
Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Munkkiniemen hammashoito-
lan hammashoitoyksiköiden, imulaitteiston ja kaapistojen hankin-
nasta

HEL 2019-002817 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein hy-
lätä Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien terveys- ja päih-
depalvelujen johtajan hankintapäätöstä 17.6.2019 § 41 Munkkiniemen 
hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, kaapistojen ja imulaitteiston 
hankinnasta.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole sellaisia perusteita, joiden vuoksi se 
tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019-001
2 Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Stern Weber
3 Liite 3. Oikaisuvatimuksen 11.7.2019, liite H1 rakenne
4 Liite 4. Vastine oikaisuun_ Helsinki Munkkiniemi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
HAnkintapalvelut Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 119 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/26
20.08.2019

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti 17.6.2019 §41 hyväksyä 
Munkkiniemen hammashoitolan hammashoitoyksiköiden hankinnassa 
hankinnan JH Hammastuote Oy:n tarjoaman SternWeber S-merkkisen 
potilastuolin ja SternWeber S380-merkkisen hammashoitoyksikön sekä 
Metasys-imulaitteiston.

Hankinnat kilpailutettiin voimassaolevan hammashoitoyksiköiden ja -
kalusteiden puitejärjestelyn (HEL 2016-011523) ehtojen mukaisesti niin 
sanottuna minikilpailutuksena puitejärjestelyyn valittujen toimittajien 
kesken.

Valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että 
hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaisvertailuhinta muodostui potilas-
tuolien, hammashoitoyksiköiden (ja niihin liittyvien lisälaitteiden), imu-
laitteiston ja kaapistojen hinnoista sekä hammashoitoyksiköiden elin-
kaarikustannuksista.

Lisäksi valintoihin vaikutti Munkkiniemen hammashoitolan henkilökun-
nasta kootun käyttäjätyöryhmän (arviointityöryhmän) arvio hammashoi-
toyksiköille asetettujen vaatimusten toteutumisesta. Arviointityöryhmä 
arvioi ainoastaan niitä ominaisuuksia ja ominaisuuksien täyttymistä, 
jotka oli kerrottu tarjouspyynnön liitteessä (tarjouspyynnön liite 2, työ-
ryhmän arviointi).

Tarjouspyynnön liitteenä olivat työryhmän arviointilomakkeet sekä elin-
kaarikustannusten laskemisen perusteet.

Oikaisuvaatimus

Dental Systems Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen 11.7.2019 (liite 1). 
Oikaisuvaatimuksessaan Dental Systems Oy:

1. Toteaa, että hyväksytty hoitokone ei täytä puitesopimuksen eikä mi-
nikilpailutuksen vähimmäisvaatimuksia

2. Pyytää valitusajan pidennystä, koska pyydettyä selvitystä elinkaari-
kustannuksista ei ole toimitettu vastaajalle, jotta vastaaja voisi huo-
mauttaa mahdollisista epäkohdista elinkaarikustannusten laskennassa

3. Toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijälle ei ole annettu mahdollisuut-
ta kone-esittelyyn
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4. Pyytää esitettyjen epäkohtien huomioimista ja päätöksen kumoamis-
ta

Kohdan 1 vaatimukset, jotka eivät Dental Systems Oy:n mukaan toteu-
du ja joihin se vetoaa oikaisuvaatimuksessaan ovat seuraavat:

- hammashoitoyksikön kätisyys on helposti muutettavissa

- instrumenttiletkut ovat käyttäjien helposti vapautettavissa doriovarsis-
ta

-  teho- ja syljenimuletkut on mahdollista ostaa metrihinnalla ja ne on 
pystyttävä vaihtamaan hoitolassa käyttäjän toimesta

-  teho- ja syljenimupäätteet ovat helposti puhdistettavissa tai puretta-
vissa pesua varten ja ne kestävät desinfioivan pesukoneen

- desinfektioaineiden käytön vapaus, yleisesti käytettävissä olevat ai-
neet.

Oikaisuvaatimuksessaan Dental Systems Oy vetoaa JH Hammastuote 
Oy:n hoitokoneen esitteeseen (liite 2) ja imujärjestelmän esitteeseen 
(liite 3). Lisäksi Dental Systems Oy on perustellut sanallisesti vaatimus-
taan. Sanallisissa huomioissaan (liite 1) Dental Systems Oy toteaa 
muun muassa, että hoitokoneen kätisyyttä ei voi muuttaa instrumentti-
sillassa, eivätkä instrumentit ole vapaasti aseteltavissa käyttäjän toi-
mesta, vaan toimenpiteeseen vaaditaan aina huollon käynti.

Lisäksi Dental Systems Oy toteaa, että hammashoitoyksikkö on vaikea 
puhdistaa. Edellä mainitun toteamuksen osalta Dental Systems Oy viit-
taa Vuosaaren ja Laajasalon hammashoitoloiden hammashoitoyksiköi-
den hankinnan hankintapäätöksiin ja päätöksissä olleisiin perusteluihin 
(kyseisten hammashoitoloiden arviointityöryhmien arviointeihin).

Metasys H1 imulaitteiston pesujärjestelmästä Dental Systems Oy tote-
aa, että se on monimutkainen ja huollettavuudeltaan vaikea ja että imu-
järjestelmään voi käyttää vain järjestelmän omaa pesuainetta. Imupäät-
teiden ja letkujen vaihdettavuuteen liittyvään vaatimukseen Dental Sys-
tems Oy esittää perusteluissaan, että käyttäjä ei voi vaihtaa letkuja itse 
ja imupäätteitä ei voi purkaa ja huoltaa, vaan ainoastaan imupäätteiden 
holkki on vaihdettavissa

Puitejärjestely

Hammashoitoyksiköiden ja -kalusteiden puitejärjestelyn (HEL 2016-
011523) sopimus on allekirjoitettu 6.3.2017. Sopimuksen kohdassa 2. 
Sopimuksen kohde on mainittuna seuraavasti: 
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”Tarjouspyynnössä olevia, tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia 
voidaan sopimuskauden aikana kilpailutuskohtaisesti täydentää tai 
muokata. Tuotteille nyt asetettuja vaatimuksia voidaan vähäisessä 
määrin muuttaa, poistaa tai asettaa hankintakohtaisia, vähimmäisvaa-
timukset ylittäviä lisävaatimuksia.” 

Puitejärjestelmän kilpailutuksen tarjouspyynnössä on kohdassa ”Muut 
tiedot” kerrottu muun muassa puitejärjestelmän sisäisissä kilpailutuk-
sissa noudatettavat periaatteet. 

Tältä osin todetaan, että muutokset alkuperäisiin vaatimuksiin ovat ol-
leet tässä minikilpailutuksessa vähäiset. Oikaisuvaatimuksessa ei ole 
vedottu muutoksiin.

Hankintayksikön perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Tarjoajat sitoutuvat tarjousta antaessaan siihen, että tarjotut tuotteet 
ovat laadullisesti ja ominaisuuksiltaan puitejärjestelyn ja tarjouspyyn-
nön vaatimusten mukaisia. Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto 
ovat tarkastaneet tarjoajien tarjoukset ja todenneet kaikki tarjoukset tar-
jouspyynnön mukaisiksi.

Hankintayksikkö toteaa, että Munkkiniemen hammashoitolan osalta ar-
vioinnit on tehty tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti kolmen, koko-
naisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjoajan kesken. Kaikkien saapu-
neiden tarjousten (viisi tarjousta) vertailussa Dental Systems Oy sijoittui 
sijalle neljä, joten Dental Systems Oy:n hammashoitoyksikköä ei tästä 
syystä arvioitu. Lopullisessa vertailutaulukossa Dental Systems Oy si-
joittui sijalle kaksi, koska kolmesta vertailuhinnaltaan halvimmasta tar-
jouksesta arviointiraadin arvioinnin perusteella kahden tarjoajan tar-
joukset hylättiin perustellusti. Mikäli arvioinnin perusteella kaikki kolme 
kokonaisvertailuhinnaltaan halvinta tarjousta olisi tullut hylätyksi jonkin 
arvioidun ominaisuuden vuoksi, niin tällöin olisi myös Dental Systems 
Oy:n tarjoama hammashoitoyksikkö arvioitu. Arviointityötyhmän ar-
vioinnissa JH Hammastuote Oy:n tarjoama SternWeber S380-merkki-
nen hammashoitoyksikkö sai jokaisesta arvioidusta ominaisuudesta 
keskiarvoksi 2,5 tai yli, joten se pääsi mukaan hintavertailuun ja tuli va-
lituksi halvimman kokonaisvertailuhinnan perusteella.

Koska Dental Systems Oy:n tarjous ei ollut kolmen halvimman joukos-
sa, niin heidän hoitokonettaan ja siihen liittyviä laitteita ei arvioitu eikä 
heidän osaltaan järjestetty esittelyä.

Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto ovat tutustuneet saapunee-
seen oikaisuvaatimuksen teknisiin yksityiskohtiin, joiden osalta tode-
taan seuraavaa:
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- Kätisyyden muutettavuus: Tarjouspyynnössä tarjoajien on tullut antaa 
selvitys siitä, kuinka kätisyyden muutos tarjotussa hammashoitoyksi-
kössä on toteutettu. Varsinaista vaatimusta siitä, että instrumenttisillan 
instrumenttien tulee olla vapaasti aseteltavissa / vaihdettavissa käyttä-
jän toimesta ei tarjouspyynnössä ole. Tarjouspyynnössä ei oltu myös-
kään asetettu ehtoja sille, että kätisyys tulee olla henkilökunnan itsensä 
muutettavissa esimerkiksi letkujen paikkaa itse vaihtamalla, joten huol-
lon käynti edellä mainitun toimenpiteen suorittamiseen on ollut hyväk-
syttävä tapa. JH Hammastuote Oy on tarjouksensa liitteeksi ladatussa 
selvityksessä todennut, että ”letkujen paikkaa määritellä ja koko inst-
rumenttisilta voidaan asemoida vasen- tai oikeakätiselle sopivaksi”. 
Elinkaarikustannusten osalta laiteletkujen vaihtamiselle tai siirtämiselle 
on tarjoajilta pyydetty hinta tarjouspyynnössä ja annettu hinta on vaikut-
tanut kokonaisvertailuhintaan.

- Hoitokoneen puhdistettavuutta ja hygieenisyyttä arvioitiin arviointityö-
ryhmän tekemässä hoitokoneen katselmuksessa. Arvioijien puhdistet-
tavuudesta antamien pisteiden keskiarvo oli 3,00. Minimivaatimus oli 
2,5, joten arviointityöryhmän antaman arvion perustella katsotaan vaa-
timuksen toteutuvan.

- Oikaisuvaatimuksen kohtiin teho-ja syljenimuletkuista hankintayksikkö 
toteaa, että JH Hammastuote on ilmoittanut tarjouksessaan vaatimus-
ten täyttyvän.

- Oikaisuvaatimuksen kohtaan ”Instrumenttiletkut ovat käyttäjien hel-
posti vapautettavissa doriovarsista” hankintayksikkö toteaa, että JH 
Hammastuote Oy on ilmoittanut tarjouksessaan vaatimuksen täyttyvän.

- Oikaisuvaatimuksen kohtaan ”Desinfektioaineiden käytön vapaus, 
yleisesti käytettävissä olevat aineet” osalta hankintayksikkö toteaa, että 
tarjouspyynnön vaatimus on koskenut pintojen desinfektioon käytettä-
vien aineiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta. Tämä seikka käy ilmi tar-
jouspyynnöstä. Vaatimus on ollut, että ”(h)ammashoitoyksikkö on help-
po puhdistaa ja sen pintamateriaalit kestävät tarkoitukseen sopivien 
desinfektioaineiden käytön (Suomessa yleisesti käytettävät aineet)". Li-
säksi tarjouspyynnössä on kerrottu, että ”(h)oitoyksiköitä tulee olla 
mahdollista käyttää aseptisesti, ergonomisesti ja hyvien työtapojen mu-
kaisesti. Kaikkien pintojen tulee kestää pyyhintää Suomessa tavan-
omaisesti käytössä olevilla desinfektioaineilla”. Edellä mainitulla vaati-
muksella ei ole tarkoitettu imujärjestelmän puhdistukseen tai desinfioin-
tiin käytettäviä aineita, johon Dental Systems Oy oikaisuvaatimukses-
saan viittaa.

Valitusajan pidentäminen
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Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimuksessaan esittämä vaatimus vali-
tusajan pidentämisestä ei ole perusteltua. Tarjoajat ovat saaneet han-
kintapäätöksen liitteenä vertailutaulukon, josta käy ilmi tarjousten ver-
tailussa käytetty kokonaisvertailuhinta, johon sisältyvät laitteiden hinto-
jen lisäksi elinkaarikustannukset.

JH Hammastuote Oy:n kuuleminen / vastaus oikaisuvaatimukseen

Hankintayksikkö on pyytänyt 23.7.2019 JH Hammastuote Oy:ltä vasti-
netta esitettyyn oikaisuvaatimukseen. JH Hammastuote Oy on antanut 
vastineensa 24.7.2019 (liite 4).

JH Hammastuote Oy toteaa vastineessaan, että tarjouspyynnön vaati-
mukset täyttyvät valitussa Stern Weber S380 hammashoitoyksikössä 
myös Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimuksessa esittämien ominai-
suuksien osalta.

Vastineessaan JH Hammastuote Oy toteaa, että:

- hammashoitoyksikkö on tehty molemmilta puolin käytettäväksi ja ruis-
kun paikka voidaan instrumenttisillassa vapaasti valita

- instrumenttiletkujen vapauttaminen ja vaihtaminen doriovarsista voi-
daan tehdä ilman työkaluja ja arviointityöryhmälle on esitelty, kuinka 
vapauttaminen tapahtuu

- teho- ja syljenimuletkuja voidaan ostaa metrihinnalla ja niiden vaihta-
minen voidaan tehdä käyttäjän toimesta

- teho-ja syljenimujen päätteet voidaan purkaa ja puhdistaa

- imulaitteiston desinfektioaineen osalta puhdistukseen voidaan käyttää 
myös muuta, yleisesti soveltuvaa tuotetta ilman, että aineen muuttami-
sella olisi vaikutusta esimerkiksi laitteen takuuehtoihin

- oikaisuvaatimuksessa olevaan viittaukseen Laajasalon ja Vuosaaren 
hammashoitolan hankintojen arviointeihin ja puhdistettavuuteen JH 
Hammastuote Oy toteaa, että Munkkiniemen hammashoitolaan tarjottu 
hoitokone ei ole malliltaan sama hoitokone, kuin Laajasaloon ja Vuo-
saareen tarjottu ja arvioitu.

Yhteenveto

Suun terveydenhuolto ja hankintayksikkö ovat tutustuneet oikaisuvaa-
timukseen ja saatuun vastineeseen. Suun terveydenhuolto ja hankin-
tayksikkö toteavat, että oikaisuvaatimus on perusteeton ja perusteita 
terveys- ja päihdepalvelujen johtajan päätöksen 17.6.2019 § 41 muut-
tamiseen ei ole.
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Oikaisuvaatimus on tehty hankintalain 147 §:n mukaisessa määräajas-
sa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019-001
2 Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Stern Weber
3 Liite 3. Oikaisuvatimuksen 11.7.2019, liite H1 rakenne
4 Liite 4. Vastine oikaisuun_ Helsinki Munkkiniemi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
HAnkintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtaja 17.06.2019 § 41

HEL 2019-002817 T 02 08 01 00

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hyväksyä JH Hammastuote 
Oy:n tarjouksen SternWeber S-merkkisestä potilastuolista ja SternWe-
ber S380– merkkisestä hammashoitoyksiköstä sekä klo 12 Metasys- 
imulaitteistosta Munkkiniemen hammashoitolan hammashoitoyksiköi-
den ja kaapistojen hankinnassa.
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Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saa-
neen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. Hankinnasta tehdään toi-
mittajalle erillinen tilaus.

Hankinnan kokonaisarvo elinkaarikustannukset huomioiden on 128 
072,00 euroa (alv 0 %) sisältäen vanhojen hoitokoneiden ja kaapistojen 
purun, poisviennin ja asianmukaisen hävityksen.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Suun terveydenhuollolla on voimassaoleva puitesopimusjärjestely (HEL 
2016- 011523) kuuden (6) toimittajan kanssa. Hankinta toteutettiin ra-
joitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien 
kesken. 

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

Tarjouspyyntö on lähetetty puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajil-
le 1.4.2019 tarjouspalvelu.fi kautta. Tarjouspyynnön rakenteeseen teh-
tiin tekninen korjaus ja korjattu tarjouspyyntö lähetettiin tarjoajille 
18.4.2019. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 15.4.2019 men-
nessä. Saapuneisiin kysymyksiin vastattiin heti 15.4.2019.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hin-
nan painoarvo oli 100 %. Vertailuhinta muodostui imulaitteiston, potilas-
tuolin, hammashoitoyksikön ja siihen liittyvien lisälaitteiden hinnasta 
sekä hammashoitoyksikön elinkaarikustannuksista ja kaapistojen hin-
nasta.  

Lisäksi valintaan vaikutti Munkkiniemen hammashoitolan henkilökun-
nasta kootun käyttäjätyöryhmän arvio hammashoitoyksiköille asetettu-
jen vaatimusten toteutumisesta ja hammashoitoyksikön soveltuvuudes-
ta Munkkiniemen hammashoitolan toimintaan. Henkilökunnan arvion 
perusteella hammashoitoyksikkö joko hyväksyttiin mukaan hintavertai-
luun tai hylättiin, jolloin sitä ei otettu mukaan hintavertailuun. Henkilö-
kunta kävi (tarjouspyynnön mukaisesti)  arvioimassa vertailuhinnan pe-
rusteella kolmen edullisimman tarjoajan hammashoitoyksiköt.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja 
hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. 
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Tarjouspyyntö on lähetetty puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajil-
le 1.4.2019 tarjouspalvelu.fi kautta. Tarjouspyynnön rakenteeseen teh-
tiin tekninen korjaus ja korjattu tarjouspyyntö lähetettiin tarjoajille 
18.4.2019. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 15.4.2019 men-
nessä. Saapuneisiin kysymyksiin vastattiin heti 15.4.2019.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 2.5.2019. Määräaikaan men-
nessä tarjouksensa jättivät seuraavat viisi tarjoajaa:

- Fimet Oy 

- Flinno Oy

- Dental Systems Oy

- JH Hammastuote Oy

- Plandent Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukai-
suuden.  Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Munkkiniemen hammashoitolan käyttäjätyöryhmän arvio arvioiduista hammashoito-
yksiköstä

Suun terveydenhuollon vastaava hammaslääkäri ja hammashoitolan 
edustajat ovat käyneet 22.5.2019 tutustumassa ja arvioimassa kolme 
eniten vertailupisteitä saanutta hammashoitoyksikköä.

Arviointiryhmässä oli yhteensä 3 henkilöä Munkkiniemen hammashoi-
tolasta: 1 hammaslääkäri,1 suuhygienisti ja 1 hammashoitaja. Jokainen 
arvioi itsenäisesti hoitokoneen arvioitavat ominaisuudet. Työryhmän jä-
senten arvioista laskettiin kohdittain keskiarvo, jonka perusteella työ-
ryhmän kanta arvioitavista ominaisuuksista määräytyi.

Työryhmän arvioiden perusteella JH Hammastuote Oy:n tarjoama 
SternWeber S 380 -hammashoitoyksikkö täytti Munkkiniemen ham-
mashoitolan näkökulmasta hammashoitoyksikölle asetetut kriteerit.

Fimet Oy:n tarjoama F1 City -merkkinen hammashoitoyksikkö hylätään, 
koska työryhmän arvion mukaan potilastuolin ergonomia ei kaikilta osin 
täyttynyt. Alaselän tuen ja tuolin pehmeyden koettiin täyttyvän vain osit-
tain.

Flinno Oy:n tarjoama Diplomat Dental Adept-sarjan da 170-hammas-
hoitoyksikkö hylätään, koska työtyhmän arvioin mukaan vaatimukset 
puhdistettavuudesta, ja ergonomisuudesta eivät kaikilta osin täyttyneet. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 127 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/26
20.08.2019

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

Potilastuolin säädöt olivat rajalliset ja tuki potilaan selälle oli puutteelli-
nen.

Sanalliset perustelut hylkäämiselle Fimet Oy

Tarjouspyynnön liitteenä olleen työryhmän arviointikaavakkeen mukai-
sesti tehdyn arvioinnin perusteella sanalliset perustelut ja annetut pis-
teet F1 City-hammashoitoyksikölle olivat:

Arvioinnin kohta 10: Potilastuoli on ergonominen ja mukava myös tuo-
lissa makaavan henkilön kannalta ja mahdollistaa pitkienkin hoitojen to-
teuttamisen. Arvioitityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo kohdan 10 
mukaisista ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 2,33.

• tuolissa tulee hieman epävarma olo, ei tue alaselkää, kova

• tahmea, kapea, kova, ei tue alaselkää

• selkätuen säätö hankalahko

Sanalliset palautteet hylkäämiselle Flinno Oy

Tarjouspyynnön liitteenä olleen työryhmän arviointikaavakkeen mukai-
sesti tehdyn arvioinnin perusteella sanalliset perustelut ja annetut pis-
teet Diplomat Dental-hammashoitoyksikölle olivat:

Arvioinnin kohta 3. Hammashoitoyksikkö laitteineen on helppo puhdis-
taa. Arvioitityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo kohdan 3 mukai-
sista ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 2,33.

• suuret pinnat, ahtaita alueita

• lamppu hankala puhdistaa 

• liian korkea lampun varsi yms.

Arvioinnin kohta 4. Jalkakytkin on ergonominen käyttää. Arvioitityöryh-
män antamien pisteiden keskiarvo kohdan 4 mukaisista ominaisuuksis-
ta ja niiden toteutumisesta oli 2,33.

• totuttelua tarvittaisiin, säädöt hankalahkot, kookas

• ei liuu, nappulat pienet jalalle

• sekava jumittaa 

Arvioinnin kohta 10. Potilastuoli on ergonominen ja mukava myös tuo-
lissa makaavan henkilön kannalta ja mahdollistaa pitkienkin hoitojen to-
teuttamisen. Arvioitityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo kohdan 10 
mukaisista ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 1,67.
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• säädöt rajalliset, niskatuki huono 

• alaselkään jää tyhjää tilaa, niskatuki huono ei tue kunnolla, niskatuen 
säätövipu tiellä, ei saa säädettyä hyvin, jos haluaisi tehdä alaleukaa

• ei selälle hyvä, päätuki huono

Valinta

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä ja hankintapalvelut ovat 
17.6.2019 käsitelleet hankintaan saatuja tarjouksia, tarjouksista tehtyä 
vertailua ja käyttäjätyöryhmän arviointeja.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman, hammashoi-
toyksikön tarjosi JH Hammastuote Oy vertailuhinnalla 128 072,00 eu-
roa (alv 0 %) ja vertailupisteillä 100,00.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä (liite 1) olevassa ver-
tailutaulukossa. Vertailutaulukosta on poistettu työryhmän arvioin pe-
rusteella hylätyt Fimet Oy ja Flinno Oy. 

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

eeva.rantala(a)hel.fi
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§ 206
Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Vuosaaren hammashoitolan 
hammashoitoyksiköiden ja kaapistojen hankinnasta

HEL 2019-002815 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hylätä Dental 
Systems Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien terveys- ja päihdepalvelujen 
johtajan hankintapäätöstä 17.6.2019 § 42 Vuosaaren hammashoitolan 
hammashoitoyksiköiden, kaapistojen ja imulaitteiston hankinnasta.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole sellaisia perusteita, joiden vuoksi se 
tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019
2 Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Fimet esite F1 ENG netti
3 Liite 3. Oikaisuvaatimuksen 17.6.2019,  liite H1 rakenne
4 Liite 4. Fimet Oy vastine_Helsinki_Vuosaari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hyväksyä Vuosaaren ham-
mashoitolan hammashoitoyksiköiden hankinnassa Fimet Oy:n tarjoa-
man F1 Classic -merkkisen potilastuolin ja F1 City -merkkisen ham-
mashoitoyksikön sekä Metasys H1 -imulaitteiston.

Hankinnat kilpailutettiin voimassaolevan hammashoitoyksiköiden ja -
kalusteiden puitejärjestelyn (HEL 2016-011523) ehtojen mukaisesti niin 
sanottuna minikilpailutuksena puitejärjestelyyn valittujen toimittajien 
kesken.

Valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että 
hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaisvertailuhinta muodostui potilas-
tuolien, hammashoitoyksiköiden (ja niihin liittyvien lisälaitteiden), imu-
laitteiston ja kaapistojen hinnoista sekä hammashoitoyksiköiden elin-
kaarikustannuksista.

Lisäksi valintoihin vaikutti Vuosaaren hammashoitolan henkilökunnasta 
kootun käyttäjätyöryhmän (arviointityöryhmän) arvio hammashoitoyksi-
köille asetettujen vaatimusten toteutumisesta. Arviointityöryhmä arvioi 
ainoastaan niitä ominaisuuksia ja ominaisuuksien täyttymistä, jotka oli 
kerrottu tarjouspyynnön liitteessä (tarjouspyynnön liite 2, työryhmän ar-
viointi).

Tarjouspyynnön liitteenä olivat työryhmän arviointilomakkeet sekä elin-
kaarikustannusten laskemisen perusteet.

Oikaisuvaatimus

Dental Systems Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen 11.7.2019 (liite 1). 
Oikaisuvaatimuksessaan Dental Systems Oy:

1. Toteaa, että hyväksytty hoitokone ei täytä puitesopimuksen eikä mi-
nikilpailutuksen vähimmäisvaatimuksia

2. Pyytää valitusajan pidennystä, koska pyydettyä selvitystä elinkaari-
kustannuksista ei ole toimitettu vastaajalle, jotta vastaaja voisi huo-
mauttaa mahdollisista epäkohdista elinkaarikustannusten laskennassa

3. Toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijälle ei ole annettu mahdollisuut-
ta kone-esittelyyn

4. Pyytää epäkohtien huomioimista valitusta käsiteltäessä ja päätöksen 
kumoamista
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Vaatimukset, jotka eivät Dental Systems Oy:n mukaan toteudu ja joihin 
se vetoaa vaatimuksessaan, ovat seuraavat:

- hammashoitoyksikön kätisyys on helposti muutettavissa

- irrotettava tarjotinpöytä, joka on nivelillä instrumenttipöydässä

- instrumenttiletkut ovat käyttäjien helposti vapautettavissa doriovarsis-
ta

- teho- ja syljenimuletkut on mahdollista ostaa metrihinnalla ja ne on 
pystyttävä vaihtamaan hoitolassa käyttäjän toimesta

- teho- ja syljenimupäätteet ovat helposti puhdistettavissa tai puretta-
vissa pesua varten ja ne kestävät desinfioivan pesukoneen

- potilasvaloa voi säätää muutoinkin kuin manuaalisesti

- desinfektioaineiden käytön vapaus, yleisesti käytettävissä olevat ai-
neet.

Oikaisuvaatimuksessaan Dental Systems Oy vetoaa Fimet Oy:n hoito-
koneen esitteeseen (liite 2) ja imujärjestelmän esitteeseen (liite 3). Li-
säksi Dental Systems Oy on perustellut sanallisesti vaatimustaan. Sa-
nallisissa huomioissaan (liite 1) Dental Systems Oy toteaa muun 
muassa, että hoitokoneen kätisyyttä ei voi muuttaa instrumenttisillassa, 
eivätkä instrumentit ole vapaasti aseteltavissa käyttäjän toimesta, vaan 
toimenpiteeseen vaaditaan aina huollon käynti.

Lisäksi Dental Systems Oy toteaa, että tarjotinpöytä ei vakiona ole irro-
tettavissa kuin työkalujen avulla kuten myös tarjotinpöydän koon muut-
taminen. Dental Systems Oy katsoo, että doriovarren ura on erittäin 
vaikea puhdistaa.

Metasys H1 -imulaitteiston pesujärjestelmästä Dental Systems Oy to-
teaa, että se on monimutkainen ja huollettavuudeltaan vaikea ja että 
imujärjestelmään voi käyttää vain järjestelmän omaa pesuainetta. Imu-
päätteiden ja letkujen vaihdettavuuteen liittyvään vaatimukseen Dental 
Systems Oy esittää perusteluissaan, että käyttäjä ei voi vaihtaa letkuja 
itse ja imupäätteitä ei voi purkaa ja huoltaa, vaan ainoastaan imupäät-
teiden holkki on vaihdettavissa.

Potilasvalon säädettävyyteen Dental Systems Oy toteaa, että manuaa-
lista vaihtoehtoa ei ole ja potilasvalolle esitetyissä vaatimuksissa on 
esitetty, että potilasvalon säädettävyydelle on vaadittu toinen säätö-
mahdollisuus.

Puitejärjestely
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Hammashoitoyksiköiden ja -kalusteiden puitejärjestelyn (HEL 2016-
011523) sopimus on allekirjoitettu 6.3.2017. Sopimuksen kohdassa 2. 
Sopimuksen kohde on mainittuna seuraavasti: ”Tarjouspyynnössä ole-
via, tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia voidaan sopimuskauden 
aikana kilpailutuskohtaisesti täydentää tai muokata. Tuotteille nyt ase-
tettuja vaatimuksia voidaan vähäisessä määrin muuttaa, poistaa tai 
asettaa hankintakohtaisia, vähimmäisvaatimukset ylittäviä lisävaati-
muksia.” Puitejärjestelmän kilpailutuksen tarjouspyynnössä on kohdas-
sa ”Muut tiedot” kerrottu muun muassa puitejärjestelmän sisäisissä kil-
pailutuksissa noudatettavat periaatteet.

Tältä osin todetaan, että muutokset alkuperäisiin vaatimuksiin ovat ol-
leet tässä minikilpailutuksessa vähäiset. Oikaisuvaatimuksessa ei ole 
vedottu muutoksiin.

Hankintayksikön perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Tarjoajat sitoutuvat tarjousta antaessaan siihen, että tarjotut tuotteet 
ovat laadullisesti ja ominaisuuksiltaan puitejärjestelyn ja tarjouspyyn-
nön vaatimusten mukaisia. Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto 
ovat tarkastaneet tarjoajien tarjoukset ja todenneet kaikki tarjoukset tar-
jouspyynnön mukaisiksi. 

Hankintayksikkö toteaa, että Vuosaaren hammashoitolan osalta ar-
vioinnit on tehty tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti kolmen, koko-
naisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjoajan kesken. Kaikkien saapu-
neiden tarjousten (kuusi tarjousta) vertailussa Dental Systems Oy sijoit-
tui sijalle neljä, joten Dental Systems Oy:n hammashoitoyksikköä ei 
tästä syystä arvioitu. Lopullisessa vertailutaulukossa Dental Systems 
Oy sijoittui sijalle kaksi, koska kolmesta vertailuhinnaltaan halvimmasta 
tarjouksesta arviointiraadin arvioinnin perusteella kahden tarjoajan tar-
joukset hylättiin perustellusti. Mikäli arvioinnin perusteella kaikki kolme 
kokonaisvertailuhinnaltaan halvinta tarjousta olisi tullut hylätyksi jonkin 
arvioidun ominaisuuden vuoksi, niin tällöin olisi myös Dental Systems 
Oy:n tarjoama hammashoitoyksikkö arvioitu. Arviointityötyhmän ar-
vioinnissa Fimet Oy:n tarjoama F1 City -merkkinen hammashoitoyksik-
kö sai jokaisesta arvioiduista ominaisuudesta keskiarvoksi 2,5 tai yli, jo-
ten se pääsi mukaan hintavertailuun ja tuli valituksi halvimman koko-
naisvertailuhinnan perusteella.

Koska Dental Systems Oy:n tarjous ei ollut kolmen halvimman joukos-
sa, niin heidän hoitokonettaan ja siihen liittyviä laitteita ei arvioitu eikä 
heidän osaltaan järjestetty esittelyä. 

Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto ovat tutustuneet saapunee-
seen oikaisuvaatimuksen teknisiin yksityiskohtiin, joiden osalta tode-
taan seuraavaa:
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- Kätisyyden muutettavuus: Tarjouspyynnössä ei ole määritelty sitä, 
kuinka kätisyyden muutos tulee toteuttaa. Vaatimusta siitä, että instru-
menttisillan instrumenttien tulee olla vapaasti aseteltavissa / vaihdetta-
vissa käyttäjän toimesta ei tarjouspyynnössä ole. Tarjouspyynnössä ei 
oltu myöskään asetettu ehtoja sille, että kätisyys tulee olla henkilökun-
nan itsensä muutettavissa esimerkiksi letkujen paikkaa itse vaihtamal-
la, joten huollon käynti edellä mainitun toimenpiteen suorittamiseen on 
ollut hyväksyttävä tapa. Elinkaarikustannusten osalta laiteletkujen vaih-
tamiselle tai siirtämiselle on tarjoajilta pyydetty hinta tarjouspyynnössä 
ja annettu hinta on vaikuttanut kokonaisvertailuhintaan.

- Hoitokoneen puhdistettavuutta ja hygieenisyyttä arvioitiin arviointityö-
ryhmän tekemässä hoitokoneen katselmuksessa. Arvioijien puhdistet-
tavuudesta antamien pisteiden keskiarvo oli 4,00. Minimivaatimus oli 
2,5, joten arviointityöryhmän antaman arvion perustella katsotaan vaa-
timuksen toteutuvan. 

- Oikaisuvaatimuksen kohtiin teho-ja syljenimuletkuista ja -päätteistä 
hankintayksikkö toteaa, että Fimet Oy on ilmoittanut tarjouksessaan 
vaatimusten täyttyvän.

- Oikaisuvaatimuksen kohtaan” instrumenttiletkut ovat käyttäjien hel-
posti vapautettavissa doriovarsista” hankintayksikkö toteaa, että Fimet 
Oy on ilmoittanut tarjouksessaan vaatimuksen täyttyvän.

- Oikaisuvaatimuksen kohtaan ”Desinfektioaineiden käytön vapaus, 
yleisesti käytettävissä olevat aineet” osalta hankintayksikkö toteaa, että 
tarjouspyynnön vaatimus on koskenut pintojen desinfektioon käytettä-
vien aineiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta. Tämä seikka käy ilmi tar-
jouspyynnöstä. Vaatimus on ollut, että ” Hammashoitoyksikkö on help-
po puhdistaa ja sen pintamateriaalit kestävät tarkoitukseen sopivien 
desinfektioaineiden käytön (Suomessa yleisesti käytettävät aineet). Li-
säksi tarjouspyynnössä on kerrottu, että ”(h)oitoyksiköitä tulee olla 
mahdollista käyttää aseptisesti, ergonomisesti ja hyvien työtapojen mu-
kaisesti. Kaikkien pintojen tulee kestää pyyhintää Suomessa tavan-
omaisesti käytössä olevilla desinfektioaineilla”. Edellä mainitulla vaati-
muksella ei ole tarkoitettu imujärjestelmän puhdistukseen tai desinfioin-
tiin käytettäviä aineita, johon Dental Systems Oy oikaisuvaatimukses-
saan viittaa.

- Potilasvalaisimen säädettävyyteen hankintayksikkö toteaa, että Fimet 
Oy:n tarjoamaa potilasvaloa voidaan säätää liiketunnistimella, manuaa-
lisesti kytkimestä ja lisäksi instrumenttisillan AUX-näppäimestä, joten 
asetettu vaatimus täyttyy.

Valitusajan pidentäminen
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Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimuksessaan esittämä vaatimus vali-
tusajan pidentämisestä ei ole perusteltua. Tarjoajat ovat saaneet han-
kintapäätöksen liitteenä vertailutaulukon, josta käy ilmi tarjousten ver-
tailussa käytetty kokonaisvertailuhinta, johon sisältyvät laitteiden hinto-
jen lisäksi elinkaarikustannukset.

Fimet Oy:n kuuleminen / vastaus oikaisuvaatimukseen

Hankintayksikkö on pyytänyt 23.7.2019 Fimet Oy:ltä vastinetta esitet-
tyyn oikaisuvaatimukseen. Fimet Oy on antanut vastineensa 6.8.2019 
(liite 4).

Vastineessaan Fimet Oy toteaa, että:

- hoitoyksikön kätisyys on muunneltavissa ruiskun paikkaa muuttamalla 
sekä instrumenttivarsiston ja -sillan kääntämisellä 

- instrumenttiletkut voidaan vapauttaa doriovarsista helposti, koska ne 
on kiinnitetty varsiin silikonirenkaalla ja ohjainklipseillä, joiden irrotus 
vie käyttäjältä aikaa alle 20 sekuntia

- vaatimus ”liikuteltava instrumenttisilta irrotettavalla tarjotinpöydällä” to-
teutuu ja tarjotinpöytä on käyttäjän poistettavissa tai vaihdettavissa il-
man työkaluja

- imulaitteiston imupäätteet ovat käyttäjän irrotettavissa ja purettavissa 
puhdistusta varten

- imuletkut ovat käyttäjän irrotettavissa ja vaihdettavissa ja niitä on 
mahdollisuus ostaa metrihinnalla

- desinfiointiaineen käyttöön liittyvään vaatimukseen Fimet Oy toteaa, 
että oikaisuvaatimuksen tekijä viitannee imujärjestelmässä käytettäviin 
aineisiin, kun tarjouspyynnössä vaatimuksella on tarkoitettu pintamate-
riaalien puhdistuksessa käytettäviä aineita.

Yhteenveto

Suun terveydenhuolto ja hankintayksikkö ovat tutustuneet oikaisuvaa-
timukseen ja saatuun vastineeseen. Suun terveydenhuolto ja hankin-
tayksikkö toteavat, että oikaisuvaatimus on perusteeton ja perusteita 
terveys- ja päihdepalvelujen johtajan päätöksen 17.6.2019 § 42 muut-
tamiseen ei ole.

Oikaisuvaatimus on tehty hankintalain 147 §:n mukaisessa määräajas-
sa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019
2 Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Fimet esite F1 ENG netti
3 Liite 3. Oikaisuvaatimuksen 17.6.2019,  liite H1 rakenne
4 Liite 4. Fimet Oy vastine_Helsinki_Vuosaari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtaja 17.06.2019 § 42

HEL 2019-002815 T 02 08 01 00

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hyväksyä Fimet Oy:n tar-
jouksen F1 Classic -merkkisestä potilastuolista ja F1 City – merkkisestä 
hammashoitoyksiköstä sekä klo 12 Metasys- imulaitteistosta Vuosaa-
ren hammashoitolan hammashoitoyksiköiden ja kaapistojen hankin-
nassa.

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saa-
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neen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. Hankinnasta tehdään toi-
mittajalle erillinen tilaus.

Hankinnan kokonaisarvo elinkaarikustannukset huomioiden on 120 
241,00 euroa (alv 0 %) sisältäen vanhojen hoitokoneiden ja kaapistojen 
purun, poisviennin ja asianmukaisen hävityksen.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Suun terveydenhuollolla on voimassaoleva puitesopimusjärjestely (HEL 
2016- 011523) kuuden (6) toimittajan kanssa. Hankinta toteutettiin ra-
joitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien 
kesken. 

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

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hin-
nan painoarvo oli 100 %. Vertailuhinta muodostui imulaitteiston, potilas-
tuolin, hammashoitoyksikön ja siihen liittyvien lisälaitteiden hinnasta 
sekä hammashoitoyksikön elinkaarikustannuksista ja kaapistojen hin-
nasta.  

Lisäksi valintaan vaikutti Vuosaaren hammashoitolan henkilökunnasta 
kootun käyttäjätyöryhmän arvio hammashoitoyksiköille asetettujen vaa-
timusten toteutumista ja hammashoitoyksikön soveltuvuudesta Vuo-
saaren hammashoitolan toimintaan. Henkilökunnan arvion perusteella 
hammashoitoyksikkö joko hyväksyttiin mukaan hintavertailuun tai hylät-
tiin, jolloin sitä ei otettu mukaan hintavertailuun. Henkilökunta kävi (tar-
jouspyynnön mukaisesti) arvioimassa vertailuhinnan perusteella kol-
men edullisimman tarjoajan hammashoitoyksiköt.

Tarjouspyyntö

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

Tarjouspyyntö on lähetetty puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajil-
le 1.4.2019 tarjouspalvelu.fi kautta. Tarjouspyynnön rakenteeseen teh-
tiin tekninen korjaus ja korjattu tarjouspyyntö lähetettiin tarjoajille 
18.4.2019. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 15.4.2019 men-
nessä. Saapuneisiin kysymyksiin vastattiin heti 15.4.2019.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 2.5.2019. Määräaikaan men-
nessä tarjouksensa jättivät seuraavat viisi tarjoajaa:
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- Fimet Oy 

- Flinno Oy

- Dental Systems Oy

- Hammasväline Oy

- JH Hammastuote Oy

- Plandent Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukai-
suuden.  Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Vuosaaren hammashoitolan käyttäjätyöryhmän arvio arvioiduista hammashoitoyk-
siköstä

Suun terveydenhuollon vastaava hammaslääkäri ja hammashoitolan 
edustajat ovat käyneet 16.5.2019 tutustumassa ja arvioimassa kolme 
eniten vertailupisteitä saanutta hammashoitoyksikköä.

Arviointiryhmässä oli yhteensä 4 henkilöä Vuosaaren hammashoitolas-
ta: 2 hammaslääkäriä,1 suuhygienisti ja 1 hammashoitaja. Jokainen ar-
vioi itsenäisesti hoitokoneen arvioitavat ominaisuudet. Työryhmän jä-
senten arvioista laskettiin kohdittain keskiarvo, jonka perusteella työ-
ryhmän kanta arvioitavista ominaisuuksista määräytyi.

Työryhmän arvioiden perusteella Fimet Oy:n tarjoama F1 City -ham-
mashoitoyksikkö täytti Vuosaaren hammashoitolan näkökulmasta 
hammashoitoyksikölle asetetut kriteerit.

JH Hammastuote Oy:n tarjoama Stern Weber S 220 -merkkinen ham-
mashoitoyksikkö hylätään, koska työryhmän arvion mukaan työskente-
lyn ergonomia ei kaikilta osin täyttynyt. Lisäksi hammashoitoyksikön 
puhdistettavuus katsottiin ongelmalliseksi kolojen ja ulokkeiden vuoksi. 
Hoitoyksikön puhdistettavuus todettiin instrumenttisillan osalta aikaa 
vieväksi ja näinollen pidentävän potilasvaihtoon kuluvaa aikaa. 

Flinno Oy:n tarjoama Diplomat Dental Adept-sarjan-hammashoitoyk-
sikkö hylätään, koska työtyhmän arvioin mukaan vaatimukset puhdis-
tettavuudesta ja ergonomisuudesta eivät kaikilta osin täyttyneet. Poti-
lastuolin säädöt olivat rajalliset ja tuki potilaan selälle oli puutteellinen.

Sanalliset perustelut hylkäämiselle JH Hammastuote Oy
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Tarjouspyynnön liitteenä olleen työryhmän arviointikaavakkeen mukai-
sesti tehdyn arvioinnin perusteella sanalliset perustelut ja annetut pis-
teet Stern Weber-hammashoitoyksikölle olivat:

Arvioinnin kohta 2: Potilastuolin asentosäädöt mahdollistavat myös pit-
kän henkilön ergonomisen seisomatyöskentelyn. Arvioitityöryhmän an-
tamien pisteiden keskiarvo kohdan 2 mukaisista ominaisuuksista ja nii-
den toteutumisesta oli 2,00.

• instrumenttisillan varsi osuu asiakkaan jalkoihin tuolin ollessa korkeal-
la, mikäli asiakas potkii, instrumenttisilta siirtyy

• jos tuoli ylhäällä, tarjotin ym. ei mahdu potilaan päälle.

• potilaan jalat osuvat instrumenttisillan varteen, vaarallista 

• yläasennossa tarjotin jää liian alas ja instrumenttisillan nivelet osuvat 
potilaan jalkoihin.

Arvioinnin kohta 3: Hammashoitoyksikkö laitteineen on helppo puhdis-
taa. Arvioitityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo kohdan 3 mukai-
sista ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 2,25.

• liikaa koloja/ulokkeita, hidastaa potilasvaihtoa. 

• liikaa koloja ja pyöriviä muoviosia pyyhintään nähden

• liikaa koloja/ulokkeita (doriovarret mm.) puhdistus hidasta, hidastaa 
potilasvaihtoakin

• paljon rullia/ koloja

Arvioinnin kohta 12: Hoitoyksikön laiteletkut on ergonomisesti käytettä-
vissä hoitoyksikön ollessa työskentelyasennossa (instrumenttisillan si-
jaitessa potilaan rintakehän yläpuolella). Arvioitityöryhmän antamien 
pisteiden keskiarvo kohdan 12 mukaisista ominaisuuksista ja niiden to-
teutumisesta oli 1,75.

• doriovarret jumittuvat, painavat

• raskaat, nyt jo testattaessa jäi jumiin eli ei palautuneet (näin kävi mon-
ta kertaa) mikäli vedetty pitkälle. Ihmevimpulat, kolisevia muoviosia

• doriovarsi jumiutuu herkästi, hiukan ”rimpulan” oloiset

• letkut jäävät jumiin

Sanalliset palautteet hylkäämiselle Flinno Oy
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Tarjouspyynnön liitteenä olleen työryhmän arviointikaavakkeen mukai-
sesti tehdyn arvioinnin perusteella sanalliset perustelut ja annetut pis-
teet Diplomat Dental-hammashoitoyksikölle olivat:

Arvioinnin kohta 2. Potilastuolin asentosäädöt mahdollistavat myös pit-
kän henkilön ergonomisen seisomatyöskentelyn. Arvioitityöryhmän an-
tamien pisteiden keskiarvo kohdan 2 mukaisista ominaisuuksista ja nii-
den toteutumisesta oli 2,00.

• jatkopaloillakaan ei saada tuolia riittävän ylös

• ei saada muutettua jatkopaloillakaan riittäväksi

• jatkopalalla ei saada riittävästi korkeutta

• tuoli ei nouse riittävän ylös (jos hml/hh/shg pitkiä)

Arvioinnin kohta 10. Potilastuoli on ergonominen ja mukava myös tuo-
lissa makaavan henkilön kannalta ja mahdollistaa pitkienkin hoitojen to-
teuttamisen. Arvioitityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo kohdan 10 
mukaisista ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 2,25.

• selkä jää notkolle herkästi

• alaselkä ei pääse rennoksi 

• tuoli on liian notkolla jolloin selkä jää kaarelle

• selkä jää huonoon asentoon.

Valinta

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä ja hankintapalvelut ovat 
17.6.2019 käsitelleet hankintaan saatuja tarjouksia, tarjouksista tehtyä 
vertailua ja käyttäjätyöryhmän arviointeja.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman, hammashoi-
toyksikön tarjosi Fimet Oy vertailuhinnalla 120 241,00 euroa (alv 0 %) 
ja vertailupisteillä 100,00.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä (liite 1) olevassa ver-
tailutaulukossa. Vertailutaulukosta on poistettu työryhmän arvioin pe-
rusteella hylätyt JH Hammastuote Oy ja Flinno Oy. 

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

eeva.rantala(a)hel.fi
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§ 207
Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Laajasalon hammashoitolan 
hammashoitoyksikön hankinnasta

HEL 2019-002849 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hylätä Dental 
Systems Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien johtajahammaslääkärin 
hankintapäätöstä 20.6.2019 § 18 Laajasalon hammashoitolan ham-
mashoitoyksikön hankinnasta.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole sellaisia perusteita, joiden vuoksi se 
tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019
2 Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Fimet esite F1 ENG netti
3 Liite 3. Oikaisuvaatimus 11.7.2019, liite H1  rakenne
4 Liite 4. Fimet Oy vastine_Helsinki_Laajasalo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Johtajahammaslääkäri päätti hyväksyä Laajasalon hammashoitolan 
hammashoitoyksikön ja imulaitteiston hankinnassa Fimet Oy:n tarjoa-
man F1 Classic -merkkisen potilastuolin ja F1 City -merkkisen ham-
mashoitoyksikön ja Metasys H1 -imulaitteiston. 

Hankinnat kilpailutettiin voimassaolevan hammashoitoyksiköiden ja -
kalusteiden puitejärjestelyn (HEL 2016-011523) ehtojen mukaisesti niin 
sanottuna minikilpailutuksena puitejärjestelyyn valittujen toimittajien 
kesken.

Valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että 
hinnan painoarvo oli 100 %. Vertailuhinnat muodostuivat potilastuolin, 
hammashoitoyksikön (ja niihin liittyvien lisälaitteiden) ja imulaitteiston 
hinnoista sekä hammashoitoyksikön elinkaarikustannuksista.

Lisäksi valintoihin vaikutti Laajasalon hammashoitolan henkilökunnasta 
kootun käyttäjätyöryhmän (arviointityöryhmän) arvio hammashoitoyksi-
kölle asetettujen vaatimusten toteutumisesta. Arviointityöryhmä arvioi 
ainoastaan niitä ominaisuuksia ja ominaisuuksien täyttymistä, jotka oli 
kerrottu tarjouspyynnön liitteessä (tarjouspyynnön liite 2, työryhmän ar-
viointi).

Tarjouspyynnön liitteenä olivat työryhmän arviointilomakkeet sekä elin-
kaarikustannusten laskemisen perusteet.

Oikaisuvaatimus

Dental Systems Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen 11.7.2019 (liite 1). 
Oikaisuvaatimuksessaan Dental Systems Oy:

1. Toteaa, että hyväksytty hoitokone ei täytä puitesopimuksen eikä mi-
nikilpailutuksen vähimmäisvaatimuksia

2. Pyytää valitusajan pidennystä, koska pyydettyä selvitystä elinkaari-
kustannuksista ei ole toimitettu vastaajalle, jotta vastaaja voisi huo-
mauttaa mahdollisista epäkohdista elinkaarikustannusten laskennassa

3. Toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijälle ei ole annettu mahdollisuut-
ta kone-esittelyyn

4. Pyytää epäkohtien huomioimista valitusta käsiteltäessä ja päätöksen 
kumoamista.
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Vaatimukset, jotka eivät Dental Systems Oy:n mukaan toteudu ja joihin 
se vetoaa vaatimuksessaan, ovat seuraavat:

-  hammashoitoyksikön kätisyys on helposti muutettavissa

- irrotettava tarjotinpöytä, joka on nivelillä instrumenttipöydässä

- instrumenttiletkut ovat käyttäjien helposti vapautettavissa doriovarsis-
ta

- teho- ja syljenimuletkut on mahdollista ostaa metrihinnalla ja ne on 
pystyttävä vaihtamaan hoitolassa käyttäjän toimesta

- teho- ja syljenimupäätteet ovat helposti puhdistettavissa tai puretta-
vissa pesua varten ja ne kestävät desinfioivan pesukoneen

- potilasvaloa voi säätää muutoinkin kuin manuaalisesti

- desinfektioaineiden käytön vapaus, yleisesti käytettävissä olevat ai-
neet.

Oikaisuvaatimuksessaan Dental Systems Oy vetoaa Fimet Oy:n hoito-
koneen esitteeseen (liite 2) ja imujärjestelmän esitteeseen (liite 3). Li-
säksi Dental Systems Oy on perustellut sanallisesti vaatimustaan. Sa-
nallisissa huomioissaan (liite 1) Dental Systems Oy toteaa muun 
muassa, että hoitokoneen kätisyyttä ei voi muuttaa instrumenttisillassa, 
eivätkä instrumentit ole vapaasti aseteltavissa käyttäjän toimesta, vaan 
toimenpiteeseen vaaditaan aina huollon käynti.

Lisäksi Dental Systems Oy toteaa, että tarjotinpöytä ei vakiona ole irro-
tettavissa kuin työkalujen avulla kuten myös tarjotinpöydän koon muut-
taminen. Dental Systems Oy katsoo, että doriovarren ura on erittäin 
vaikea puhdistaa. 

Metasys H1 -imulaitteiston pesujärjestelmästä Dental Systems Oy to-
teaa, että se on monimutkainen ja huollettavuudeltaan vaikea ja että 
imujärjestelmään voi käyttää vain järjestelmän omaa pesuainetta. Imu-
päätteiden ja letkujen vaihdettavuuteen liittyvään vaatimukseen Dental 
Systems Oy esittää perusteluissaan, että käyttäjä ei voi vaihtaa letkuja 
itse ja imupäätteitä ei voi purkaa ja huoltaa, vaan ainoastaan imupäät-
teiden holkki on vaihdettavissa.

Potilasvalon säädettävyyteen Dental Systems Oy toteaa, että manuaa-
lista vaihtoehtoa ei ole ja potilasvalolle esitetyissä vaatimuksissa on 
esitetty, että potilasvalon säädettävyydelle on vaadittu toinen säätö-
mahdollisuus.

Puitejärjestely
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Hammashoitoyksiköiden ja -kalusteiden puitejärjestelyn (HEL 2016-
011523) sopimus on allekirjoitettu 6.3.2017. Sopimuksen kohdassa 2. 
Sopimuksen kohde on mainittuna seuraavasti: ”Tarjouspyynnössä ole-
via, tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia voidaan sopimuskauden 
aikana kilpailutuskohtaisesti täydentää tai muokata. Tuotteille nyt ase-
tettuja vaatimuksia voidaan vähäisessä määrin muuttaa, poistaa tai 
asettaa hankintakohtaisia, vähimmäisvaatimukset ylittäviä lisävaati-
muksia.” Puitejärjestelmän kilpailutuksen tarjouspyynnössä on kohdas-
sa ”Muut tiedot” kerrottu muun muassa puitejärjestelmän sisäisissä kil-
pailutuksissa noudatettavat periaatteet.

Tältä osin todetaan, että muutokset alkuperäisiin vaatimuksiin ovat ol-
leet tässä minikilpailutuksessa vähäiset. Oikaisuvaatimuksessa ei ole 
vedottu muutoksiin.

Hankintayksikön perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Tarjoajat sitoutuvat tarjousta antaessaan siihen, että tarjotut tuotteet 
ovat laadullisesti ja ominaisuuksiltaan puitejärjestelyn ja tarjouspyyn-
nön vaatimusten mukaisia. Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto 
ovat tarkastaneet tarjoajien tarjoukset ja todenneet kaikki tarjoukset tar-
jouspyynnön mukaisiksi. 

Hankintayksikkö toteaa, että Laajasalon hammashoitolan osalta ar-
vioinnit on tehty tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti kolmen, koko-
naisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjoajan kesken. Kaikkien saapu-
neiden tarjousten (viisi tarjousta) vertailussa Dental Systems Oy sijoittui 
sijalle kolme. Dental Systems Oy:n tarjoama hoitokone käytiin arvioi-
massa 10.5.2019, ja Dental Systems Oy:n edustaja esitteli hoitokoneen 
ominaisuuksia arviointityöryhmälle ennen arviointia. Lopullisessa vertai-
lutaulukossa Dental Systems Oy sijoittui sijalle kaksi. Arviointityöryh-
män arvioinnissa Fimet Oy:n tarjoama F1 City -merkkinen hammashoi-
toyksikkö sai jokaisesta arvioiduista ominaisuudesta keskiarvoksi 2,5 
tai yli, joten se pääsi mukaan hintavertailuun ja tuli valituksi halvimman 
kokonaisvertailuhinnan perusteella.

Hankintayksikkö ja suun terveydenhuolto ovat tutustuneet saapunee-
seen oikaisuvaatimuksen teknisiin yksityiskohtiin, joiden osalta tode-
taan seuraavaa:

- Kätisyyden muutettavuus: Tarjouspyynnössä ei ole määritelty sitä, 
kuinka kätisyyden muutos tulee toteuttaa. Vaatimusta siitä, että instru-
menttisillan instrumenttien tulee olla vapaasti aseteltavissa / vaihdetta-
vissa käyttäjän toimesta ei tarjouspyynnössä ole. Tarjouspyynnössä ei 
oltu myöskään asetettu ehtoja sille, että kätisyys tulee olla henkilökun-
nan itsensä muutettavissa esimerkiksi letkujen paikkaa itse vaihtamal-
la, joten huollon käynti edellä mainitun toimenpiteen suorittamiseen on 
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ollut hyväksyttävä tapa. Elinkaarikustannusten osalta laiteletkujen vaih-
tamiselle tai siirtämiselle on tarjoajilta pyydetty hinta tarjouspyynnössä 
ja annettu hinta on vaikuttanut kokonaisvertailuhintaan.

- Hoitokoneen puhdistettavuutta ja hygieenisyyttä arvioitiin arviointityö-
ryhmän tekemässä hoitokoneen katselmuksessa. Arvioijien puhdistet-
tavuudesta antamien pisteiden keskiarvo oli 4,00. Minimivaatimus oli 
2,5, joten arviointityöryhmän antaman arvion perustella katsotaan vaa-
timuksen toteutuvan.

- Oikaisuvaatimuksen kohtiin teho-ja syljenimuletkuista ja -päätteistä 
hankintayksikkö toteaa, että Fimet Oy on ilmoittanut tarjouksessaan 
vaatimusten täyttyvän.

- Oikaisuvaatimuksen kohtaan ”Desinfektioaineiden käytön vapaus, 
yleisesti käytettävissä olevat aineet” osalta hankintayksikkö toteaa, että 
tarjouspyynnön vaatimus on koskenut pintojen desinfektioon käytettä-
vien aineiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta. Tämä seikka käy ilmi tar-
jouspyynnöstä. Vaatimus on ollut, että ”(h)ammashoitoyksikkö on help-
po puhdistaa ja sen pintamateriaalit kestävät tarkoitukseen sopivien 
desinfektioaineiden käytön (Suomessa yleisesti käytettävät aineet). Li-
säksi tarjouspyynnössä on kerrottu, että ”(h)oitoyksiköitä tulee olla 
mahdollista käyttää aseptisesti, ergonomisesti ja hyvien työtapojen mu-
kaisesti. Kaikkien pintojen tulee kestää pyyhintää Suomessa tavan-
omaisesti käytössä olevilla desinfektioaineilla”. Edellä mainitulla vaati-
muksella ei ole tarkoitettu imujärjestelmän puhdistukseen tai desinfioin-
tiin käytettäviä aineita, johon Dental Systems Oy oikaisuvaatimukses-
saan viittaa.

- Potilasvalaisimen säädettävyyteen hankintayksikkö toteaa, että Fimet 
Oy:n tarjoamaa potilasvaloa voidaan säätää liiketunnistimella, manuaa-
lisesti kytkimestä ja lisäksi instrumenttisillan AUX-näppäimestä, joten 
asetettu vaatimus täyttyy.

Valitusajan pidentäminen

Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimuksessaan esittämä vaatimus vali-
tusajan pidentämisestä ei ole perusteltua. Tarjoajat ovat saaneet han-
kintapäätöksen liitteenä vertailutaulukon, josta käy ilmi tarjousten ver-
tailussa käytetty kokonaisvertailuhinta, johon sisältyvät laitteiden hinto-
jen lisäksi elinkaarikustannukset.

Fimet Oy:n kuuleminen / vastaus oikaisuvaatimukseen

Hankintayksikkö on pyytänyt 23.7.2019 Fimet Oy:ltä vastinetta esitet-
tyyn oikaisuvaatimukseen. Fimet Oy on antanut vastineensa 6.8.2019 
(liite 4).
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Vastineessaan Fimet Oy toteaa, että:

- hoitoyksikön kätisyys on muunneltavissa ruiskun paikkaa muuttamalla 
sekä instrumenttivarsiston ja -sillan kääntämisellä 

- instrumenttiletkut voidaan vapauttaa doriovarsista helposti, koska ne 
on kiinnitetty varsiin silikonirenkaalla ja ohjainklipseillä, joiden irrotus 
vie käyttäjältä aikaa alle 20 sekuntia

- vaatimus ”liikuteltava instrumenttisilta irrotettavalla tarjotinpöydällä” to-
teutuu ja tarjotinpöytä on käyttäjän poistettavissa tai vaihdettavissa il-
man työkaluja

- imulaitteiston imupäätteet ovat käyttäjän irrotettavissa ja purettavissa 
puhdistusta varten

- imuletkut ovat käyttäjän vaihdettavissa ja niitä on mahdollisuus ostaa 
metrihinnalla

- desinfiointiaineen käyttöön liittyvään vaatimukseen Fimet Oy toteaa, 
että oikaisuvaatimuksen tekijä viitannee imujärjestelmässä käytettäviin 
aineisiin, kun tarjouspyynnössä vaatimuksella on tarkoitettu pintamate-
riaalien puhdistuksessa käytettäviä aineita.

Yhteenveto

Suun terveydenhuolto ja hankintayksikkö ovat tutustuneet oikaisuvaa-
timukseen ja saatuun vastineeseen. Suun terveydenhuolto ja hankin-
tayksikkö toteavat, että oikaisuvaatimus on perusteeton ja perusteita 
johtajahammaslääkärin päätöksen 20.6.2019 § 18 muuttamiseen ei ole.

Oikaisuvaatimus on tehty hankintalain 147 §:n mukaisessa määräajas-
sa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019
2 Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Fimet esite F1 ENG netti
3 Liite 3. Oikaisuvaatimus 11.7.2019, liite H1  rakenne
4 Liite 4. Fimet Oy vastine_Helsinki_Laajasalo

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2019 146 (160)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/28
20.08.2019

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

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Suun 
terveydenhuolto Johtajahammaslääkäri 20.06.2019 § 18

HEL 2019-002849 T 02 08 01 00

Päätös

Johtajahammaslääkäri päätti hyväksyä Fimet Oy:n tarjouksen F1 Clas-
sic-merkkisestä potilastuolista ja F1 City – merkkisestä hammashoito-
yksiköstä sekä klo 12 imulaitteistosta Laajasalon hammashoitolan 
hammashoitoyksikön hankinnassa.

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saa-
neen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. Hankinnasta tehdään toi-
mittajalle erillinen tilaus.

Hankinnan kokonaisarvo elinkaarikustannukset huomioiden on 23 
660,00 euroa (alv 0 %) sisältäen vanhojen hoitokoneiden purun, pois-
viennin ja asianmukaisen hävityksen.

Päätöksen perustelut

Suun terveydenhuollolla on voimassaoleva puitesopimusjärjestely (HEL 
2016- 011523) kuuden (6) toimittajan kanssa. Hankinta toteutettiin ra-
joitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien 
kesken. 
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Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hin-
nan painoarvo oli 100 %. Vertailuhinta muodostui imulaitteiston, potilas-
tuolin, hammashoitoyksikön ja siihen liittyvien lisälaitteiden hinnasta 
sekä hammashoitoyksikön elinkaarikustannuksista.  

Lisäksi valintaan vaikutti Laajasalon hammashoitolan henkilökunnasta 
kootun käyttäjätyöryhmä arvio hammashoitoyksiköille asetettujen vaa-
timusten toteutumista ja hammashoitoyksikön soveltuvuudesta ham-
mashoitolan toimintaan. Henkilökunnan arvion perusteella hammashoi-
toyksikkö joko hyväksyttiin mukaan hintavertailuun tai hylättiin, jolloin 
sitä ei otettu mukaan hintavertailuun. Henkilökunta kävi arvioimassa 
vertailuhinnan perusteella kolmen edullisimman tarjoajan hammashoi-
toyksiköt.

Tarjouspyyntö

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

Tarjouspyyntö on lähetetty puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajil-
le 19.3.2019 tarjouspalvelu.fi kautta. Lisätietokysymykset tuli esittää 
29.3.2019 mennessä. Saapuneisiin kysymyksiin vastattiin 28.3.2019. 
Lisäkysymyksiä ei 28.3.2019 annettujen vastausten jälkeen hankintaan 
esitetty.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.4.2019. Määräaikaan 
mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat viisi tarjoajaa:

- Fimet Oy

- Dental Systems Oy

- Hammasväline Oy

- JH Hammastuote Oy

- Plandent Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukai-
suuden.  Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Laajasalon hammashoitolan käyttäjätyöryhmän arvio arvioiduista hammashoitoyk-
siköstä

Suun terveydenhuollon vastaava hammaslääkäri ja hammashoitolan 
edustajat ovat käyneet 10.5.2019 ja 16.5.2019 tutustumassa kolmeen 
eniten vertailupisteitä saaneeseen hammashoitoyksikköön.
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Arviointiryhmässä oli yhteensä 3 henkilöä Laajasalon hammashoitolas-
ta: 1 hammaslääkäri,1 suuhygienisti ja 1 hammashoitaja. Jokainen ar-
vioi itsenäisesti hoitokoneen arvioitavat ominaisuudet. Työryhmän jä-
senten arvioista laskettiin kohdittain keskiarvo, jonka perusteella työ-
ryhmän kanta arvioitavista ominaisuuksista määräytyi.

Työryhmän arvioiden perusteella Fimet Oy:n tarjoama F1 City -ham-
mashoitoyksikkö täytti Laajasalon hammashoitolan näkökulmasta vaa-
dittavat kriteerit, samoin Dental Systems Oy:n tarjoama FD8000 B+-
hammashoitoyksikkö.

JH Hammastuote Oy:n tarjoama Stern Weber S-sarjan hammashoito-
yksikkö hylätään, koska hammashoitoyksikön ei katsottu täyttävän 
vaadittavia kriteerejä kaikilta osin potilastuolin asentosäätöjen osalta 
eikä ergonomisen työskentelyn osalta. Lisäksi hoitoyksikön puhdistet-
tavuus todettiin instrumenttisillan osalta aikaa vieväksi pidentäen poti-
lasvaihdossa käytettävää aikaa.

Sanalliset perustelut hylkäämiselle

Tarjouspyynnön liitteenä olleen työryhmän arviointikaavakkeen mukai-
sesti tehdyn arvioinnin perusteella sanalliset perustelut ja annetut pis-
teet Stern Weber S-sarjan hammashoitoyksikön osalta ovat seuraavat:

Arvioinnin kohta 2: Potilastuolin asentosäädöt mahdollistavat myös pit-
kän henkilön ergonomisen seisomatyöskentelyn.  Arvioitityöryhmän an-
tamien pisteiden keskiarvo kohdan 2 mukaisista ominaisuuksista ja nii-
den toteutumisesta oli 2.

• potilastuoli ja instrumenttisilta ei nouse tarpeeksi ylös, jotta ergonomi-
nen työasento olisi mahdollista

• hankala potilaan jaloille 

• jää hiukan alas 

• tuoli ei nouse tarpeeksi ylös

Arvioinnin kohta 6. Hoitokoneen ulkonemat, esim. vesijärjestelmän 
huuhtelulaitteisto, imuvarsisto jne. eivät ole työskentelyn esteenä. Ar-
vioitityöryhmän antamien pisteiden keskiarvo kohdan 6 mukaisista 
ominaisuuksista ja niiden toteutumisesta oli 1,75.

• instrumenttisillan varsi on liian alhaalla ja menee potilaan jalkojen 
päälle/ väliin, voi aiheuttaa vaaratilanteen

• varsi saattaa osua jalkoihin on tiellä/ hankalantuntuinen, liikaa toimin-
toja nappuloita aikaa vievä unit
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• varsi saattaa osua helposti jalkoihin, on tiellä

Yleiset kommentit hammashoitoyksiköstä olivat, että hammashoitoyk-
sikkö täytti vain osittain vaaditut kriteerit. Pitkän henkilön ergonomisen 
työskentelyn osalta hammashoitoyksikkö ei täyttänyt vaatimuksia. Li-
säksi puhdistettavuuden osalta todettiin, että hammashoitoyksikössä 
on paljon pieniä, syviä kohtia ja koloja. 

Valinta

Suun terveydenhuollon vastaava hammaslääkäri ja hankintapalvelut 
ovat 14.6.2019 käsitelleet hankintaan saatuja tarjouksia, tarjouksista 
tehtyä vertailua ja käyttäjätyöryhmän arviointeja.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman, hammashoi-
toyksikön tarjosi Fimet Oy vertailuhinnalla 23 660,00 euroa (alv 0 %) ja 
vertailupisteillä 100,00.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä (liite 1) olevassa ver-
tailutaulukossa. Vertailutaulukosta on poistettu työryhmän arvioin pe-
rusteella hylätty JH Hammastuote Oy. Vertailutaulukossa ovat mukana 
ne tarjoajat, joiden hammashoitoyksiköitä ei käyty arvioimassa.

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

eeva.rantala(a)hel.fi
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§ 208
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 209
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 210
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 211
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 15.8.2019

116 § Henkilörekisterit ja niiden vastuutahot sosiaali- ja terveystoimia-
lalla

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.8.2019

117 § Työryhmän asettaminen, vammaistyön rajoitustoimenpide ja it-
semääräämisoikeuden asiantuntijatyöryhmä 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 13.8.2019

37 § Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen ruotsinkielisen osasto 4 
paikkojen tilapäinen vähentäminen ajalla 12.8.-6.10.2019

Tietohallintopäällikkö 12.8.2019

28 § Lisäpäätös 28.1.2016 päätökseen 49 § tapahtumavalvonnan jär-
jestelmän hankinnasta

29 § Terveyshyötyarvio-tuoteperheen kehittämis- ja innovaatiohank-
keen suorahankinta CGI Suomi Oy:ltä

30 § Sopimusmuutosten allekirjoittaminen.

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
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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 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ja 211 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 184 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 204, 206 ja 207 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

4
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 205 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 208, 209 ja 210 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

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

Sami Heistaro

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.08.2019.


