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Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Aro, Katju läsnä: 225 §, klo 16:15 - 16:52
Bergholm, Tapio
Bergman, Leo
Ehrnrooth, Cecilia
Heistaro, Sami
Juva, Kati
Muurinen, Seija läsnä: 225 §, klo 16:15 - 17:57
Niskanen, Aleksi
Pajula, Matias läsnä: 226 - 230 §, klo 16:33 - 18:47
Tuure, Tuomas
Ahola, Heidi varajäsen

läsnä: 226 - 230 §, klo 16:53 - 18:47
Hagman, Sandra varajäsen

läsnä: 226 - 230 §, klo 16:26 - 18:47

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

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

lujen johtaja
Sulavuori, Maarit perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Haapala, Maija lakimies
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Sharma, Melissa erityissuunnittelija
Koskinen, Jim nuorisoneuvoston edustaja
Lukkarinen, Timo terveysasemien johtajalääkäri

läsnä: 225 - 226 §, klo 16:15 - 18:32
Pajari, Sampo talous- ja suunnittelupäällikkö

läsnä: 225 - 226 §, klo 16:15 - 18:32
Eronen, Minna vammaistyön ostopalvelupäällikkö

läsnä: 225 - 226 §, klo 16:15 - 18:32
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Lankinen, Akusti erityissuunnittelija
läsnä: 225 - 226 §, klo 16:15 - 18:32

Lindroos, Henriika kehittämissuunnittelija
läsnä: 225 - 226 §, klo 16:15 - 18:32

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
225-230 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
225-230 §

Pöytäkirjanpitäjä

Melissa Sharma erityissuunnittelija
225-230 §
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§ Asia

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

226 Asia/2 Ilmoitusasiat

227 Asia/3 Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta suorahankintana

228 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Johanna Sydänmaan ym. valtuustoaloitteesta koskien pienten 
koululaisten iltahoitoa ilta- ja vuorotyöläisten lapsille

229 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Johanna Laisaaren ym. valtuustoaloitteesta koskien nuorisopsy-
kiatrian sairaanhoitajien palkkaamista kouluihin

230 Asia/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 225
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 Tuomas Tuuren.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi esittelijän ehdotuksesta poiketen 
pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Sami Heistaron ja varatarkastajaksi jä-
sen Tuomas Tuuren.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Seija Muurisen ja varatar-
kastajaksi jäsen Katju Aron.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 226
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja terveysasemien johtaja-
lääkäri Timo Lukkarinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouk-
sessa palvelustrategisten linjauksia koskevan asian käsittelyssä.

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö Minna Eronen, kehittämissuunnitte-
lija Henriika Lindroos ja erityissuunnittelija Akusti Lankinen olivat kut-
suttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa vaikeavammaisten palve-
luasumisen järjestämistapaa koskevan asian käsittelyssä.

Jäsen Katju Aro ja jäsen Seija Muurinen poistuivat kokouksesta ilmoi-
tusasioiden käsittelyn aikana. Varajäsen Heidi Ahola saapui kokouk-
seen asian käsittelyn aikana ja oli läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Palvelustrategisten linjausten tarkastelua. Talous- ja suunnittelupäällik-
kö Sampo Pajari ja terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen 
ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsitte-
lyssä.

Vaikeavammaisten palveluasumisen järjestämistavan tarkastelu ja 
suositukset. Vammaistyön ostopalvelupäällikkö Minna Eronen, kehit-
tämissuunnittelija Henriika Lindroos ja erityissuunnittelija Akusti Lanki-
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nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 227
Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta suorahankintana

HEL 2019-009556 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein pe-
rusteella hyväksyä suorahankintana suun terveydenhuollon ostopalve-
lujen hankinnan Coronaria Terveys Oy:ltä. Hankittava kokonaisuus on 
sisällöltään ja laajuudeltaan vastaava kuin nykyinen ostopalveluina 
hankittava palvelu.

Palveluja hankitaan arviolta vuoden 2020 syyskuun loppuun saakka, 
enimmillään kuitenkin joulukuun 2020 loppuun. Suorahankintakaudella 
noudatetaan sopimusten HEL 2014-002411 ja HEL 2017-004826 ehto-
ja ja hintoja siten kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä 
14.2.2020.

Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo on yhteensä 4,6 mil-
joonaa euroa (alv 0 %).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sinikka Varsio, vs. johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 50535

sinikka.varsio(a)hel.fi
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Coronaria Terveys Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Taustaa

Suun terveydenhuolto hankkii ostopalveluina hammashoitopalveluja lä-
hinnä aikuisväestölle täydentämään omaa palveluntuotantoaan. Osto-
palveluna hankittava hoito sisältää niin kiireellistä kuin kiireetöntä pe-
rushammashoitoa, mutta ei erikoishammaslääkäritasoista hoitoa. Pal-
veluntuottaja tekee kaikkia hammaslääkärin peruskoulutukseen kuulu-
via toimenpiteitä. Ostopalveluna hankittavat toimenpiteet perustuvat 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään suun terveydenhuol-
lon toimenpideluokitukseen ja toimenpidekoodien sanallisiin määritel-
miin (THL-koodit). Asiakas maksaa ostopalveluna tehdyistä toimenpi-
teistä suun terveydenhuollolle asiakasmaksuasetuksen mukaiset hin-
nat, kuten hän maksaisi, jos hänet hoidettaisiin suun terveydenhuollon 
omassa toiminnassa.

Suun terveydenhuollolla on 13.11.2014 allekirjoitettu sopimus HEL 
2014-002411 Coronaria Terveys Oy:n kanssa suun terveydenhuollon 
ostopalvelujen tuottamisesta Helsingin kaupungin suun terveydenhuol-
lon tarpeisiin. Varsinainen sopimuskausi oli 15.2.2015‒14.2.2018. 
Hankintaan sisältyi mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen, jonka 
käyttöönotosta terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö päätti 
28.4.2017 § 28. Optiokauden sopimus HEL 2017-004826 on allekirjoi-
tettu 7.6.2017. Optiokausi päättyy 14.2.2020.

Hankintaa on laajennettu optiokaudella siten, että ostettavien tuntien 
määrää on lisätty 440 viikkotunnista enimmillään 566 viikkotuntiin 
vuonna 2018. Sopimuksen laajentamisesta on julkaistu vapaaehtoinen 
ilmoitus 13.6.2018 julkisten hankintojen ilmoitusportaalissa www.han-
kintailmoitukset.fi. Lisätuntien hankinnasta on allekirjoitettu sopimus 
15.8.2018.

Uuden ostopalveluhankinnan valmistelu

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut ovat valmistelleet uutta suun 
terveydenhuollon ostopalvelujen hankintaa ja tarjouspyyntöasiakirjoja. 
Hankinnan valmistelussa tuli toukokuussa 2019 ilmi, että valmistelua ei 
voida jatkaa kaikilta osin suunnitellusti siten, että hankinnan periaatteet 
olisi saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi elokuussa 
2019 ja että hankinnasta olisi saatu julkaistua tarjouspyyntö alkusyk-
systä 2019. 

Nykyisessä suun terveydenhuollon ostopalveluhankinnassa palvelun-
tuottaja käyttää tilaajan potilastietojärjestelmää siten, että palveluntuot-
taja kirjaa potilastiedot suoraan potilastietojärjestelmään. Lisäksi poti-
laille lähetettävät laskut lähetetään potilastietojärjestelmän kautta. Pal-
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veluntuottajalle maksetaan ostettavasta palvelusta potilastietojärjestel-
män kautta saatavien raporttien perusteella.

Suun terveydenhuollolla on tällä hetkellä käytössään Lifecare-potilas-
tietojärjestelmä. Uutena potilastietojärjestelmänä suun terveydenhuol-
toon on tulossa Apotti-järjestelmä, jonka olisi tämänhetkisen tiedon 
mukaan tarkoitus korvata nykyinen Lifecare-potilastietojärjestelmä lo-
kakuussa 2020.

Apotissa ei ole vielä toteutettu valmiiksi teknistä ratkaisua, jolla osto-
palvelutuottajan on mahdollista käyttää tilaajan asiakas- ja potilastieto-
järjestelmää etäyhteyden kautta. Lisäksi mahdolliset Apotin käytöstä 
perittävät käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut tai muut mahdolliset maksut 
ovat vielä sopimatta.

Edellä mainituista seikoista johtuen uuden kilpailutuksen valmistelua ei 
voida kaikilta osin viedä loppuun. Uuden kilpailutuksen valmistelua jat-
ketaan niiltä osin, kun se on mahdollista. Hankinnan periaatteet tuo-
daan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi, kun Apottiin liittyviin 
asioihin saadaan tarvittava tieto uutta kilpailutusta varten.

Suorahankinta

Hankintapalvelut on tiedustellut sähköpostitse 18.6.2019 Coronaria 
Terveys Oy:ltä heidän halukkuuttaan ja mahdollisuuttaan jatkaa palve-
lun tuottamista suorahankintana arviolta syyskuun 2020 loppuun saak-
ka voimassaolevan sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Coronaria Terveys Oy on vastannut tiedusteluun 18.6.2019 ja ilmoitta-
nut olevansa halukas jatkamaan palvelun tuottamista suun terveyden-
huollolle suorahankintana.

Suorahankinnan perusteet

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankin-
tayksikkö voi tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudat-
taa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta 
syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Hankintayksikkö katsoo, että Apotti-järjestelmän käyttöönottoon liitty-
vien selvitysten ja päätösten osalta kyseessä on hankintayksiköstä riip-
pumaton ja ennalta arvaamaton seikka, johon hankintayksikkö ei voi 
vaikuttaa.

Palvelun jatkuminen keskeytyksettä on ehdottoman välttämätöntä suun 
terveydenhuollolle. 
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Apotti-järjestelmän käyttöönoton 1.10.2020 (tämänhetkisen tiedon mu-
kaan) ja nykyisen ostopalvelujen sopimuskauden päättymisen välillä on 
7,5 kuukautta. Uuden ostopalveluhankinnan valmistelua ei voida kaikil-
ta osin jatkaa, ennen kuin Apotin käyttöönottoon liittyvät seikat on selvi-
tetty ja päätetty Apotti-hankkeessa ja sosiaali- ja terveystoimialalla.

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut katsovat, että hankintaa ei 
ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa lyhyelle ajalle eli vain Apotti-järjes-
telmän käyttöönottoon 1.10.2020 saakka. Pidemmäksi ajaksi ostopal-
velutoimintaa ei voida kilpailuttaa, koska Apotin käyttöönottoon liittyviä 
seikkoja ei pystyttäisi riittävällä tarkkuudella huomioimaan hankinnan 
valmistelussa. Suun terveydenhuollon ostopalvelutoiminnan hallinnoin-
tiin, potilastietojärjestelmän järjestämiseen palveluntuottajalle ja uuden 
palveluntuottajan perehdyttämiseen liittyvät transaktiokustannukset ja 
työmäärä tilaajalle lyhyellä sopimuskaudella nousisivat kohtuuttoman 
suuriksi, jos hankinta kilpailutettaisiin vain 7,5 kuukaudeksi ja palvelun-
tuottaja vaihtuisi helmikuussa 2020.

Uusi ostopalvelujen kilpailutus on suun terveydenhuollon näkemyksen 
mukaan perusteltua valmistella siten, että sopimuskausi alkaisi 
1.10.2020 varauksella, että Apotti-järjestelmän käyttöönotto toteutuu 
suunnitellussa aikataulussa ja Apotti-järjestelmän käyttöön ostopalvelu-
toiminnassa liittyvät seikat on ratkaistu.

Suun terveydenhuollon ostopalvelut hankitaan suorahankintana ajan-
jaksolle 15.2.2020‒30.9.2020. Mikäli Apotti-järjestelmän käyttöönottoon 
tulee viivästyksiä, suorahankintaa voidaan jatkaa enimmillään vuoden 
2020 loppuun saakka. Hankinnan sitoumukseton arvioitu arvo on las-
kettu vuoden 2020 loppuun.

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja sopimuksen solmiminen

Hankintayksikkö toimittaa tämän päätöksen perusteella suorahankintaa 
koskevan ilmoituksen julkaistavaksi julkisten hankintojen sähköisessä 
ilmoituskanavassa Hilmassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. 

Suorahankinnasta solmitaan palveluntuottajan kanssa erillinen sopi-
mus. Hankintasopimus tullaan tekemään vasta sen jälkeen, kun julki-
sista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 131 §:n mukainen suorahankintaa koskeva määräaika on 
umpeutunut. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Sinikka Varsio, vs. johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 50535

sinikka.varsio(a)hel.fi
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Coronaria Terveys Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 228
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Johanna Sydänmaan ym. valtuustoaloitteesta koskien pien-
ten koululaisten iltahoitoa ilta- ja vuorotyöläisten lapsille

HEL 2019-005020 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 23 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien pienten koululaisten iltahoitoa ilta- ja vuoro-
työläisten lapsille:

"Varhaiskasvatuslain (540/2018) 5 §:n mukaan kunnan on järjestettävä 
varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin 
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Kunnalla on ympärivuorokautinen päivähoidon järjestämisvastuu, ja 
vuorohoitoa järjestetään lapsille vanhempien opiskelusta tai työstä joh-
tuvan vuorohoidon tarpeen mukaan. Vuorohoito on tarkoitettu säännöl-
lisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun 
molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien 
nukkumisajan. Muut lastenhoidon tarpeet tulee järjestää muulla tavalla. 

Vuorohoito on lähtökohtaisesti suunniteltu pienten lasten tarpeita ajatel-
len. Sitä järjestetään keskitetysti, jolloin välimatkat kodin, koulun ja päi-
väkodin välillä muodostuvat pitkiksi ja kouluikäinen lapsi joutuisi ole-
maan kaukana omasta kaveri- ja elinpiiristään. 

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. Palvelun tarpeen arvioinnin myötä myönnetään tilapäistä apua ko-
tiin. Apu myönnetään määräajaksi. 

Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole mahdollista saada pitkäaikaiseen 
lastenhoitoon, vaan palvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja mää-
räaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää van-
hemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoit-
teena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 § 213 hyväksynyt kaupun-
gin hyvinvointisuunnitelman. Hyvinvointisuunnitelman mukaan lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, lasten ja nuorten terveellisten ja 
turvallisten elinympäristöihin tukemiseen ja vanhemmuuden vahvista-
misen tavoitteeseen liittyvänä toimenpiteenä selvitetään vuorotyössä 
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olevien vanhempien alakouluikäisten lasten ilta-, yö- ja viikonloppuhoi-
don tarve sekä mahdollisuudet vastata tarpeeseen kaupungin palveluil-
la.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017‒2021 on linjattu muun muassa, 
että kaupunki edistää mahdollisimman monen pääsyä kiinni työelä-
mään ja lasten ja nuorten perustason palveluja vahvistetaan. Työelämä 
ja työajat monimuotoistuvat, ja vuorotyötä tehdään yleisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, ravintola- ja matkailualalla sekä ammattiliikentees-
sä. Näillä aloilla yötyötä tehdään niin sanottuna jaksotyönä, jolloin työ-
ajat ovat yleensä epäsäännöllisiä.

Pienen koululaisen huolenpito ja perusturvallisuuden turvaaminen luo-
tettavilla ja huolehtivilla aikuisilla lisäävät lapsen hyvinvointia ja vähen-
tävät syrjäytymisen ja eriarvoisuuden riskiä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 23 muun 
valtuutetun valtuustoaloitteesta 30.9.2019 mennessä. Lausuntoa on 
pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
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maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.09.2019 § 218

HEL 2019-005020 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.09.2019 Pöydälle

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 302

HEL 2019-005020 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Helsingissä koululaisille järjestään monenlaisia mahdollisuuksia iltapäi-
vätoimintaan koulujen, leikkipuistojen ja järjestöjen tuottamina vaih-
toehtoina. Alkuopetusikäisistä lapsista 80 prosenttia osallistuu koulun 
toiminta-ajan ulkopuoliseen iltapäivätoimintaan.

Varhaiskasvatuslain 13 §:n mukaisesti: ”Vuorohoitoa järjestetään iltai-
sin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai per-
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hepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa 
laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan 
työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi”.

Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvol-
lisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä 
vanhemmat lapset.

Helsingissä kuusi päiväkotia tarjoaa varhaiskasvatusta ja hoitoa ympäri 
vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Päiväkodit sijaitsevat Rastilassa, 
Puotinharjussa, Malmilla, Kalasatamassa, Kampissa ja Pohjois-Haa-
gassa. Tämän lisäksi Helsingissä on illalla auki olevia (ma-pe klo 6.15–
22) päiväkoteja neljä ja ne sijaitsevat Latokartanossa, Huopalahdessa, 
Tapulikaupungissa ja Herttoniemessä. 

Ilta- ja yöhoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Sitä järjestetään varhais-
kasvatuksessa lapsille, joilla on säännöllinen tarve huoltajien päivätyös-
tä poikkeavien työaikojen tai opiskelun vuoksi. 

Pienten koululaisten kohdalla ilta- ja yöhoidossa tulee ottaa huomioon 
monta hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää näkökulmaa. Vuorohoito 
on lähtökohtaisesti suunniteltu pienten lasten tarpeita ajatellen. Sitä jär-
jestetään keskitetysti, jolloin välimatkat kodin, koulun ja päiväkodin vä-
lillä muodostuvat pitkiksi ja kouluikäinen lapsi joutuisi olemaan kaukana 
omasta kaveri- ja elinpiiristään. 

Koululaisten ilta- ja yöhoidon tarve on asia, johon tarvitaan tarkempaa 
selvitystä. Tulee arvioida mikä olisi pienten koululaisten kannalta paras 
mahdollinen ratkaisu ja hoitomuoto ja kuinka ilta- ja yöhoito saataisiin 
tarvittaessa järjestettyä lähellä lapsen kotia ja koulua. Samalla selvite-
tään onko yksityisiä tahoja, jotka järjestävät ilta- ja yöhoitoa. 

Syksyn 2019 aikana tehdään selvitys koululaisten ilta- ja yöhoidon jär-
jestämisestä ja mallin aiheuttamista kustannuksista. Mahdollisesta pilo-
toinnista keväällä 2020 aiheutuviin kustannuksiin ei ole varauduttu ta-
lousarvioesityksessä 2020. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 229
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Johanna Laisaaren ym. valtuustoaloitteesta koskien nuori-
sopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamista kouluihin

HEL 2019-006609 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Johanna Laisaaren ja 17 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaa-
mista kouluihin:

"Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Helsingin kouluissa

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen on koko oppilaitosyh-
teisön asia ja kaikkien oppilaiden kanssa työskentelevien henkilöiden 
vastuulla. Oppilaiden lievää oireilua voidaan selvittää ja hoitaa koulun 
oppilashuollon henkilöstön toimesta, joita ovat psykologi, kuraattori, 
terveydenhoitaja ja koululääkäri. Kouluterveydenhuollon terveydenhoi-
tajan ja lääkärin perustehtäviin kuuluu mielenterveyden edistäminen ja 
lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin selvittäminen.

Tarkastuslautakunnan linjaukset

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien sekä HUSin yhteisessä ar-
viointikertomuksessa vuodelta 2018 todettiin, että lapset ja nuoret eivät 
pääse mielenterveyspalvelujen piiriin sujuvasti. Tämän vuoksi erikois-
sairaanhoitoon jonottaa myös sellaisia potilaita, joita voitaisiin hoitaa 
perusterveydenhuollossa. Tarkastuslautakunta on listannut arviointiker-
tomuksessa useita toimenpiteitä, joihin Helsingin kaupungin toimialojen 
tulisi ryhtyä edistääkseen lasten ja nuorten mielenterveyttä.

Tarkastuslautakunnan toimenpiteissä on mainittu lasten ja nuorten lie-
viä sekä keskivaikeita mielenterveysongelmia arvioivan ja hoitavan yk-
sikön perustaminen, joka toimisi samalla jatkohoitopaikkana erikoissai-
raanhoidolle. Lisäksi toimenpiteissä on mainittu, että sosiaali- ja ter-
veystoimialan sekä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan tulisi selvit-
tää mahdollisuutta parantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen 
saatavuutta lisäämällä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon psykiatrisia 
sairaanhoitajia.

Palveluketjun rakentaminen ja kehittäminen

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen palveluketjujen kehittäminen 
toteutetaan Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistyönä. Työryhmä on 
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aloittanut toimintansa elokuussa 2019. Työryhmä hyödyntää laadittuja 
selvityksiä ja selvittää, minkälaisia palveluja on tarkoituksenmukaista 
kehittää ja rakentaa.

Työryhmän tavoitteena on konseptoida yhteinen palvelu- ja prosessi-
ketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielenterveysongel-
mien havainnointiin ja hoitoon yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä HUSin kanssa. Lisäksi ta-
voitteena on rakentaa yli 12-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenter-
veystyön palvelut ja toimintamallit, kiinnittää riskiryhmässä olevat nuo-
ret hoitopolkuun sekä vahvistaa nuorille tarjottavia matalan kynnyksen 
sosiaali- ja terveyspalveluja kuten liikkuvaa mielenterveystyötä.

Kouluterveydenhuollon aikaisempi kokeilu

Kouluterveydenhuollon tehtäviin ei perinteisesti ole kuulunut sairaan-
hoito. Tämä on nähty puutteena. Vuosina 2007–2012 toteutettiin siksi 
kokeilu, jossa Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työsken-
teli muutamissa peruskouluissa psykiatrisia sairaanhoitajia. Tuona ai-
kana haettiin sopivaa työskentelymallia nuorten mielenterveysongel-
mien haasteisiin vastaamiseksi. Työskentelymallissa ei kuitenkaan on-
nistuttu kohdistamaan palveluja määrätietoisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti kohderyhmään moninaisista kokeiluista huolimatta. Eri kouluilla 
toimivien yksittäisten psykiatristen sairaanhoitajien työ ei muodostanut 
ennaltaehkäisevää yhtenäistä työskentelymallia, vaan koulujen toimin-
takulttuuri ja muut tekijät ohjasivat toimintaa. 

Kokeillun työskentelymallin ei koettu soveltuvan peruskouluihin, minkä 
vuoksi kokeilun jälkeen toiminta ja psykiatriset sairaanhoitajat kohden-
nettiin toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin. Opiskeluterveyden-
huoltoon sisältyy sairaanhoito ja siten hoidollinen mielenterveystyö toi-
mii paremmin opiskeluterveydenhuollon palveluissa. Aloitetussa nuor-
ten mielenterveyspalvelujen palveluketjutyössä selvitetään myös am-
matillisissa oppilaitoksissa olevien sairaanhoitajien paikka palveluket-
jussa. 

Keskitetyt palvelut

Kouluterveydenhuollon näkökulmasta keskitetyt moniammatilliset yksi-
köt varmistaisivat paremmin toimivat, tuloksekkaat ja tehokkaat lasten 
ja nuorten mielenterveyspalvelut kuin yksittäisten psykiatristen sairaan-
hoitajien palkkaaminen kouluille. Samalla pystyttäisiin paremmin var-
mistamaan ennaltaehkäisevä työote, henkilöstön osaamisen kehittämi-
nen ja tarpeen mukainen työnohjaus sekä työyhteisön tuki.

Turun mallin kustannukset
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Helsingissä on yläkouluikäisiä oppilaita noin 16 000. Turun mallin mu-
kainen toiminta edellyttäisi yhtä psykiatrista sairaanhoitajaa tuhatta op-
pilasta kohden eli kaikkiaan 16 psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaa-
mista kouluterveydenhuoltoon. Kustannusarvio on noin 800 000 euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen lisää lasten ja nuorten 
osallisuutta, hyvinvointia sekä voimavaroja laaja-alaisesti. Samalla mie-
lenterveysongelmien ehkäiseminen edistää lapsen ja nuoren kiinnitty-
mistä yhteiskuntaan sekä kasvamista yhteiskunnan täysivaltaiseksi jä-
seneksi, mikä vähentää puolestaan yhteiskunnan kustannuksia. Lasten 
ja nuorten mielenterveyttä pystytään edistämään parhaiten tehokkaasti 
järjestetyillä, laaja-alaisilla ja oikea-aikaisilla palveluilla, joita tarjoaa 
koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, puhelin: 310 50048

hanna.viitala(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 Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 30.9.2019 mennessä valtuutettu Johanna 
Laisaaren ja 17 muun valtuutetun aloitteesta koskien nuorisopsykiatrian 
sairaanhoitajien palkkaamista kouluihin. Lausuntoa on pyydetty myös 
kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, puhelin: 310 50048

hanna.viitala(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 Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.09.2019 § 219

HEL 2019-006609 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.09.2019 Pöydälle

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, puhelin: 310 50048

hanna.viitala(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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§ 230
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 16.9.2019

125 § Sosiaali- ja terveystoimialan päätöksenteon tuen yksikön päälli-
kön virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 20.9.2019

31 § Sosiaali- ja terveystoimialalle kohdistettavan vahingonkorvauksen 
sovittelu (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 17.9.2019

61 § Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelujen lyhytaikaiset 
sulkemiset vuonna 2019

62 § Päätös Malminkartanon hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, 
imulaitteistojen ja kaapistojen hankinnasta

63 § Päätös Pitäjänmäen hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, 
imulaitteistojen ja kaapistojen hankinnasta

64 § Aukioloajat, psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikai-
set sulkemiset 2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 18.9.2019

42 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden hen-
kilöstötoimikunnan asettaminen

Hallintojohtaja 29.8.2019

22 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakun-
nan jaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen

Hallintojohtaja 20.9.2019

24 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla hallinnon pal-
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velujen päälliköille

Tietohallintopäällikkö 13.9.2019

33 § Suun terveydenhuollon raportoinnin jatkuvan lisäpalvelun hankinta

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2019 19 (24)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

24.09.2019

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 225, 226, 228, 229 ja 230 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 227 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

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

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Melissa Sharma
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sami Heistaro

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.10.2019.


