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Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Aro, Katju
Bergholm, Tapio
Bergman, Leo
Ehrnrooth, Cecilia
Heistaro, Sami
Hyvärinen, Maritta
Muurinen, Seija
Niskanen, Aleksi
Tuure, Tuomas
Vainionpää, Antti
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

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

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

läsnä: 233 §, klo 16:34 - 16:49
Eronen, Minna vammaistyön ostopalvelupäällikkö

läsnä: 234 §, klo 16:49 - 17:25
Paukkunen, Ilkka hankinta-asiantuntija

läsnä: 234 §, klo 16:49 - 17:25
Lindberg, Monica neuvola- ja perhetyön päällikkö

läsnä: 235 §, klo 17:26 - 17:46
Karisto, Sari etelän aikuissosiaalityön päällikkö

läsnä: 236 §, klo 17:47 - 17:57
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Umukoro, Elo nuorisoneuvoston edustaja
läsnä: 231 - 232 §, klo 16:15 - 16:35 
sekä 236 - 238 §, 17:46 - 18:18

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
231-238 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
231-238 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
231-238 §
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§ Asia

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

232 Asia/2 Ilmoitusasiat

233 Asia/3 Rintasyövän seulontamammografiatutkimusten hankinta

234 Asia/4 Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta

235 Asia/5 Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen palvelusetelillä erityisryh-
mille

236 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Toivo-
lanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttamiseksi sekä sopimuk-
sen hyväksymiseksi palvelujen kehittämiseksi kansainvälistä suojelua 
saaville henkilöille

237 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2020

238 Asia/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 231
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 Tuomas Tuuren ja varatar-
kastajaksi jäsen Aleksi Niskasen.

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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§ 232
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunginvaltuusto 25.9.2019 259 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenen ja varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto
- myönsi Matias Pajulalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja
- valitsi nykyisen varajäsenen Maritta Hyvärisen jäseneksi ja Veli-Pekka 
Sinervuon hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sosiaali- ja ter-
veyslautakuntaan
- sekä valitsi nykyisen varajäsenen Pia Hytösen Sami Heistaron henki-
lökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi kaudeksi.

Kaupunginhallitus 9.9.2019 600 § Vastaus sosiaali- ja terveysministe-
riölle kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaroolin selvittämistä 
koskevaan kyselyyn.

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

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 233
Rintasyövän seulontamammografiatutkimusten hankinta

HEL 2019-009534 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

A päätti hyväksyä rintasyövän seulontamammografiatutkimuksen kilpai-
lutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin vält-
tämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B oikeutti terveys- ja päihdepalveluiden johtajan

-tekemään hankinnasta päätöksen

-päättämään optiokauden käyttöönotosta

-allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

-päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

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

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsitte-
lyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Elo Umukoro ei ollut läsnä ko-
kouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin

jukka.pellinen(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
2 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
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3 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
4 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Hallintoylilääkäri Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Hankinnan kohde

Palveluhankinta koskee rintasyöpäseulontatutkimusten tekemistä hel-
sinkiläisille naisille. Seulontamammografiatutkimukset ovat lakisääteisiä 
ja niihin kutsutaan kunakin vuonna 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ja 68 
vuotta täyttävät naiset.

Seulontamammografiatutkimuksiin kuuluvat seuraavat tehtävät:

-seulontakutsujen lähettäminen väestörekisteritietojen perusteella

-uusintakutsujen lähettäminen

-ajanvarausten tekeminen

-tutkimusten suorittaminen ajanmukaisella digitaalisella kuvantamistek-
niikalla

-seulontakuvien tulkinta

-radiologin lausunnot

-poikkeavia mammografialöydöksiä seuraavat lisätutkimukset
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-kuvien siirtäminen sähköisesti jatkohoitopaikkaan

-tutkimustulosten tiedottaminen asiakkaille, mahdollisiin jatkotutkimuk-
siin kutsuminen ja ohjaus tarvittaviin jatkotutkimuksiin

-raportointi

-asiakaspalautteiden välitön ilmoittaminen tilaajan yhteyshenkilölle

-röntgenkuvien arkistointi

-palveluntuottajan radiologian vastuulääkärin osallistuminen Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) viikoittaiseen preoperatiiviseen 
hoitokokoukseen.

Tutkimukseen kutsuttavia on vuosittain noin 40 000 henkilöä. Tutki-
muksiin on viime vuosina osallistunut 70‒80 prosenttia kutsutuista. 
Vuonna 2018 tutkimuksia tehtiin noin 30 000.

Tarjouskilpailu

Seulontamammografiatutkimusten hankinnasta järjestetään tarjouskil-
pailu. 

Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoi-
mella menettelyllä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut sekä tar-
joajille että palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomais-
ten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten li-
säksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suori-
tuskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimus-
ten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1−3 (palvelukuvaus, tar-
jouspyyntö ja sopimusluonnos). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 
§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se 
on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintail-
moitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen nou-
dattamista. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liit-
teissä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailuperusteena 
käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Palvelulle asetetut vähim-
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mäisvaatimukset ovat ehdottomia ja niillä pystytään takaamaan vaadit-
tu laatutaso palvelulle.

Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan kolmen (3) vuoden perussopimuskaudelle ja se 
on suunniteltu alkavaksi 1.1.2020. 

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) optiovuodella.

Tarjousasiakirjoissa esitetyt arvioidut hankintamäärät perustuvat aiem-
pien vuosien ostoihin, eivätkä ne sido Helsingin kaupunkia.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.11.2018 § 309 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- 
ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekir-
joittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että 
sopimukset allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Mikäli il-
menee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkami-
seen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmu-
kaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtajalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin

jukka.pellinen(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
2 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
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3 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)
4 Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Hallintoylilääkäri Esitysteksti
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§ 234
Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta

HEL 2019-005067 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö Minna Eronen ja hankinta-asiantun-
tija Ilkka Paukkunen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokoukses-
sa tämän asian käsittelyssä.

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsitte-
lyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Elo Umukoro ei ollut läsnä ko-
kouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Tuomas Tuuren ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Eronen Minna, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 6604935

minna.eronen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

A hyväksyä vaikeavammaisten palveluasumisen kilpailutuksen keskei-
set periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan te-
kemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä 
muutoksia, sekä

B oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajan

 tekemään hankinnasta päätöksen
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 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö Minna Eronen ja hankinta-asiantun-
tija Ilkka Paukkunen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Hankinnassa olevalla vammaispalvelulain mukaisella palveluasumisella 
tarkoitetaan ympärivuorokautisen tai muutoin pysyvästi runsaan ja mo-
nimuotoisen avuntarpeen vuoksi välttämätöntä keskitettyä palveluko-
konaisuutta. Asumiseen ja päivittäiseen tavanomaiseen elämään ja 
asumiseen liittyvät toiminnat sekä niissä avustaminen ja ohjaaminen 
kuuluvat palveluasumisen sisältöön ja kaupungilta perittävään palvelu-
maksuun.  

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vam-
mansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäi-
sissä toimissa erityisen runsaasti tai ennakoimatta vuorokauden eri ai-
koina, jolloin henkilöstön jatkuva varallaolo on välttämätöntä. Asiakas 
voi tällöin asua yksittäisessä asunnossa, joka sijaitsee tietyssä asunto-
ryhmässä, palvelutalossa tai satelliittiasuntona samassa korttelissa 
varsinaisen asumisyksikön kanssa riippuen asumisessa tarvittavista 
välttämättömistä palveluista. Kyse on ensisijaisesti asumisesta ja aktii-
visesta omasta elämästä, ei hoidosta, hoivasta tai valvonnasta. Ky-
seessä on avopalvelu.

Yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi vaikeavammaisilla ihmisillä tulee ol-
la mahdollisuus asua muun väestön keskellä ja samalla vastata itse 
asumiseensa liittyvistä käytännön asioista, sekä oikeuksista että velvol-
lisuuksista, toimintakykynsä sallimissa rajoissa. Todellisen toimintaky-
vyn käyttöön saamisessa saatetaan tarvita asumisessa myös yksilölli-
siä palveluja, apua tai tukea.

Palvelutuottajan järjestämässä vaikeavammaisten palveluasumisessa 
tulee noudattaa voimassaolevaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
muuta kyseisten palvelujen järjestämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Toi-
minnan tulee perustua asiakaslähtöisyyteen, kunnioittavaan kohtaami-
seen ja asiakkaiden omaan tahtoon, jota heillä on oikeus toteuttaa 
omassa kodissaan. Asunto on asiakkaan yksityinen tila, jossa henkilös-
tö avustaa asiakasta hänen toivomallaan tavalla.
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Asiakkaat

Palvelua hankitaan vaikeavammaisille yli 18-vuotiaille, ensisijaisesti 
vaikeavammaisille nuorille tai työikäisille. Erityisesti palveluasumista 
tarvitaan aivovammaisille henkilöille, henkilöille, joilla on erilaisia lihas- 
tai neurologisia sairauksia sekä muilla tavoin fyysisesti vaikeasti vam-
mautuneille. Palvelu on avustamista tavanomaisissa päivittäisissä toi-
missa, joita vammainen henkilö tarvitsee ja haluaa, mutta ei vammansa 
vuoksi kykene tekemään itse. 

Joidenkin asiakkaiden kohdalla palveluun tarvitaan myös hoidon ja 
huolenpidon elementtejä. Palvelun käyttäjillä saattaa olla vammasta 
johtuvia kognitiivisten taitojen puutteita tai vaikeita kommunikaatio-on-
gelmia. Vaikeavammaisten palveluasumisessa asuvat asiakkaat ovat 
palvelutarpeiltaan hyvin erilaisia, joten asiakkaiden välttämätön apu ja 
tuki asumisessa vaihtelevat yksilöllisesti. Tästä johtuen myös asumisen 
mahdollistamiseksi tarvittava palvelukokonaisuus eroaa määrällisesti, 
sisällöllisesti ja ajallisesti eri tilanteissa samallakin ihmisellä.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaina oli Helsingin sosiaali- 
ja terveystoimialalla noin 400 henkilöä vuonna 2018.

Asiakasosallisuus hankinnan valmistelussa

Vaikeavammaisten asiakkaiden näkemyksiä palveluun liittyen on pyritty 
huomioimaan mahdollisimman monipuolisesti läpi hankinnan valmiste-
lun. Asiakasosallisuuden edistämiseksi järjestettiin valmisteluvaiheessa 
asiakastyöpajoja sekä toteutettiin erillinen hyvän asumisen elementtejä 
kartoittava luotain-tutkimus, jonka lopputulokset liitettiin osaksi hankin-
nan palvelukuvausta. Samalla palvelukuvauksesta pyrittiin muotoile-
maan ulkoasultaan ja rakenteeltaan sellainen, että myös palvelun käyt-
täjät voivat paremmin hahmottaa palvelulle asetetut vaatimukset sekä 
omat oikeutensa.

Osana hankinnan valmistelua perustettiin erillinen asiakasraati, jonka 
näkemyksiä on huomioitu muun muassa tarjousten laatua mittaavissa 
vertailuperusteissa. Asiakasraati päätettiin lisäksi ottaa osaksi sopi-
muskauden aikaista toimintaa, jossa raadille annetaan mahdollisuus 
vaikuttaa ja valita teemat palveluntuottajien kanssa tehtävälle yhteiske-
hittämiselle. 

Hankittavan palvelun rakenne

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta jakautuu asiakkaan 
avuntarpeen mukaisesti viiteen palveluluokkaan seuraavasti:
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Palveluluokka 1: Asiakkaan aktiivisen, yksilöllisen avun tarve on vähin-
tään kaksi tuntia vuorokaudessa ja pääsääntöisesti enintään 28 tuntia 
viikossa.

Palveluluokka 2: Asiakkaan aktiivisen, yksilöllisen avun tarve on vähin-
tään kaksi tuntia vuorokaudessa ja pääsääntöisesti enintään 28 tuntia 
viikossa sekä yöaikaisen avun tarve.

Palveluluokka 3: Palvelua saatetaan tarvita kaikkina vuorokauden ai-
koina. Asiakkaan aktiivisen, yksilöllisen avun tarve on yli neljä tuntia 
vuorokaudessa ja pääsääntöisesti enintään 42 tuntia viikossa.

Palveluluokka 4: Asiakkaalla on säännöllinen yöaikaisen avuntarve. 
Asiakkaan aktiivisen yksilöllisen avun tarve on yli kuusi tuntia vuoro-
kaudessa ja pääsääntöisesti enintään 63 tuntia viikossa.

Palveluluokka 5: Asiakkaalla on säännöllisesti ja runsaasti sairaanhoi-
dollisia tarpeita ja toimenpiteitä. Asiakkaan aktiivisen yksilöllisen avun 
tarve on yli yhdeksän tuntia vuorokaudessa ja yli 63 tuntia viikossa.

Lisäksi hankinnassa on määritelty erillinen lisätuntihinta, jolla myönnet-
tävän avun määrää voidaan tarvittaessa räätälöidä yksilöllisesti niissä 
tapauksissa, joissa asiakkaan palveluntarve ei suoraan asetu mihin-
kään edellä kuvatuista palveluluokista.

Hankintamenettely

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta toteutetaan dynaamise-
na toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, 
hankintalain (1397/2016) periaatteiden mukaista, puitejärjestelyn kal-
taista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimi-
seen. 

Dynaamisen toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä tarjouksen 
voi jättää yhteen tai useampaan palveluluokkaan. Toimittajarekisteri 
avataan tämän jälkeen uusille tarjouksille vähintään kahden vuoden vä-
lein. Avaamisten yhteydessä uudet tarjoajat voivat tulla valituksi toimit-
tajarekisteriin sekä jo aiemmin valitut palveluntuottajat tarjota uusia yk-
siköitä, palveluluokkia tai parantaa aiempaa tarjoustaan dynaamisen 
toimittajarekisterin periaatteiden mukaisesti (liite 2).

Toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki soveltuvuusehdot ja palvelun 
vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat.

Palveluluokittainen tarjousvertailu perustuu 60-prosenttisesti hintaan ja 
40-prosenttisesti laatutekijöihin. Tarjoukset vertaillaan ja asetetaan etu-
sijajärjestykseen palveluluokittain tarjousten saamien yhteispisteiden 
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mukaisesti. Laatupisteisiin oikeuttavien laatutekijöiden osalta palvelun-
tuottajat sitoutuvat tarjoamaansa laatutasoon koko sopimuskaudeksi.

Asiakaskohtainen palvelun valinta tehdään toimittajarekisterin sisällä 
kyseistä palvelua koskevan sosiaalihuollon lainsäädännön edellytysten 
mukaisesti. Mikäli asiakkaan tarpeeseen vastaavia, samanveroisia pal-
veluntuottajia on useita, toteutetaan valinta toimittajarekisterin etusija-
järjestyksen mukaisesti. Palvelun valintaa koskevat periaatteet on tar-
kemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2.

Esityksen liitteinä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään tar-
kemmin hankintamenettelyn periaatteet, hankittava palvelu sekä tarjoa-
jille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Hankintalain (1397/2016) 60 
§:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla en-
nen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista in-
ternetissä.

Tehtävät sopimukset

Palvelun perussopimuskausi on neljän (4) vuoden mittainen, ja se on 
suunniteltu alkavaksi 1.4.2020. Perussopimuskauden jälkeen on mah-
dollista tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään kahdella (2 + 
2) kahden vuoden mittaisella optiokaudella. Yhteensä optiomahdolli-
suus on näin ollen korkeintaan neljä (4) vuotta.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamää-
rään, vaan palvelua hankitaan tarpeen mukaan.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.11.2018 § 309 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että per-
he- ja sosiaalipalveluiden johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- 
ja sosiaalipalveluiden johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekir-
joittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että 
sopimukset allekirjoittaa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja. Mikäli il-
menee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkami-
seen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmu-
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kaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on per-
he- ja sosiaalipalveluiden johtajalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Eronen Minna, vammaistyön ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 6604935

minna.eronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
2 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
3 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
4 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
5 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)
6 Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveystoimiala Esitysteksti
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§ 235
Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen palvelusetelillä erityis-
ryhmille

HEL 2019-010063 T 06 00 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 1.11.2019 
alkaen yksi järjestämistapa lastensuojelun asiakkaana olevien ja eri-
tyistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden kotipalvelussa. 

B Samalla lautakunta vahvisti palvelusetelin arvoksi 1.11.2019 alkaen:

Arkisin klo 6‒18 hinta 32,00 euroa / tunti (alv 0 %)
Arkisin klo 18‒21 hinta 37,00 euroa / tunti (alv 0 %).

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että asiakkaalta ei peritä 
omavastuuta palvelusetelin yhteydessä ja palveluntuottajan on hinnoi-
teltava palvelunsa siten, että palvelusetelin arvo kattaa palvelun koko 
hinnan.

Käsittely

Neuvola- ja perhetyön päällikkö Monica Lindberg oli kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Neuvola-ja perhetyö Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Neuvola- ja perhetyön päällikkö Monica Lindberg on kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. 

Lapsiperheiden kotipalvelun hankkiminen erityisryhmille sosiaali- ja terveystoimia-
lalla

Koska nykyisessä lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelissä on 
omavastuuosuus, sitä ei ole voitu myöntää lastensuojelua tai erityistä 
tukea tarvitseville lapsiperheille, joille palvelu on maksutonta. Jotta eri-
tyisryhmillä olisi mahdollisuus palvelusetelin käyttöön, ehdotetaan uu-
den näille kohderyhmille suunnatun palvelusisällön perustamista nykyi-
sen lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin rinnalle. Uusi palvelusi-
sältö toisi tasavertaisuutta erityisryhmille suhteessa muihin lapsiperhei-
den kotipalvelun asiakkaisiin.

Erityisryhmien lapsiperheille kotipalvelua on tähän asti tarjottu asiak-
kaille ostopalveluna sekä kaupungin omana palveluna. Erityisryhmien 
lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaille ei ole aiemmin tarjottu mahdolli-
suutta palveluseteliin. Palvelusetelin käyttöönotto muuttaa palveluntuo-
tantoa siten, että jatkossa osa ostopalvelulla ostetusta erityisryhmien 
lapsiperheiden kotipalvelusta tuotetaan palvelusetelillä. Omaan palve-
lutuotantoon palvelusetelillä ei ole vaikutusta.

Vuonna 2018 lapsiperheiden erityisryhmille tarkoitettua ostopalvelua on 
hankittu 40 asiakkaalle. Vuonna 2019 heinäkuun lopussa asiakkaita oli 
jo 59.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 2.5.2017 § 122, että lapsi-
perheiden kotipalvelu on jatkossa maksutonta lastensuojelun asiakas-
perheiden lisäksi myös seuraaville ryhmille:

- sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalityön asiakkuudessa olevien eri-
tyistä tukea tarvitsevien lasten perheille, joille kotipalvelun tarve on kir-
jattu asiakassuunnitelmaan
- monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin jakson ajaksi asiakasper-
heille (maksimissaan kolme kuukautta).
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Erityisryhmät ovat lautakunnan päätöksen jälkeen olleet eriarvoisessa 
asemassa muihin lapsiperheiden kotipalveluiden käyttäjiin asiakkaiden 
valinnanvapauden osalta.

Palvelusetelin käyttöönotolla tavoitellaan lapsiperheiden kotipalveluiden 
asiakkaiden yhdenvertaisuutta, asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä 
ja palvelun saatavuuden parantamista.

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvoksi esitetään tämänhetkisten Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan oman toiminnan, palveluntuottajien kanssa neuvoteltu-
jen hintojen ja nykyisen lapsiperheiden kotipalvelun hintojen pohjalta 
seuraavia arvoja:

Arkisin klo 6-18 hinta 32,00 euroa / tunti (alv 0 %)
Arkisin klo 18-21 hinta 37,00 euroa / tunti (alv 0 %).

Kustannukset

Vuonna 2018 erityisryhmien lapsiperheiden kotipalvelua on hankittu os-
topalveluna noin 300 000 eurolla. Vuonna 2019 heinäkuun lopussa lap-
siperheiden kotipalvelua oli hankittu jo 210 000 euron arvosta. Ennuste 
on, että vuonna 2019 lapsiperheiden kotipalvelun ostopalvelun kustan-
nukset tulevat olemaan arviolta noin 400 000 euroa ja näin ollen kus-
tannukset kasvavat vuoteen 2018 nähden.

Erityisryhmille tarkoitetun lapsiperheiden kotipalvelun kustannukset os-
topalveluna ovat olleet keskimäärin 154 euroa käyntiä kohden. Palve-
luseteli tulee edullisemmaksi, koska palvelusetelin kustannukset tulevat 
korkeimmillaan olemaan 111 euroa käyntiä kohden. Yksi käynti on 
kolme tuntia. Palveluntuottaja saa laskuttaa palvelusta vain lautakun-
nan päättämän palvelusetelin arvon.

Palvelusetelin arvo kattaa koko palvelun hinnan, eikä asiakkaalle koidu 
palvelusta muita kustannuksia. Asiakkaalla on myös oikeus olla käyt-
tämättä palveluseteliä, jolloin palvelu toteutetaan omana toimintana tai 
hankitaan ostopalveluna maksusitoumuksilla.

Palvelusetelistä päättäminen Helsingissä

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

Hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveys-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
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ranhaltija päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin ar-
von vahvistamisesta.

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

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelitoiminta vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin 
parantamalla asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kenen tuot-
tamaa palvelua hän haluaa käyttää. Valinnanvapauden mahdollistami-
sella on merkitystä asiakkaan psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen 
toimintakykyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neuvola-ja perhetyö Esitysteksti

Liite 1
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§ 236
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Toivo-
lanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttamiseksi sekä sopi-
muksen hyväksymiseksi palvelujen kehittämiseksi kansainvälistä 
suojelua saaville henkilöille

HEL 2019-009903 T 02 05 01 01

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Helsingin 
kaupungin välisen Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muut-
tamisen hyväksymistä sekä sopimuksen hyväksymistä sosiaalihuolto-
lain mukaisten palvelujen kehittämisestä kansainvälistä suojelua saavil-
le henkilöille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti samalla, että kaupunginhallitus val-
tuuttaa kaupunginkanslian sopimaan perheryhmäkotipaikkojen määrän 
palauttamisesta enintään 35 paikkaan Toivolanmäen perheryhmäko-
dissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen kehittäminen tehostaa ja tukee erityistä tukea tarvitsevien 
helsinkiläisten nuorten ja perheiden kotoutumista, osallisuutta ja ehkäi-
see syrjäytymistä. Lisäksi kehitettävät toiminnot tukevat toisiaan samal-
la kun niiden saatavuutta voidaan kustannustehokkaasti kohdentaa 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toimintojen sijoittuminen perheryh-
mäkodin yhteyteen mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja perheryh-
mäkotitoiminnan joustavan laajentumisen, mikäli perheryhmäkodin 
paikkoja tulee lisätä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten määrän 
lisääntyessä.

Käsittely

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto oli kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että esittelijän perustelu-
jen viimeinen kappale muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Valtio korvaa 
kustannukset täysimääräisesti Helsingille. Edellä kuvatut muutokset ei-
vät lisää vuotuisia kustannuksia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus nuoren tuetun asumisen palvelu
2 Palvelukuvaus sosiaalinen kuntoutus perheille
3 Sosiaali- ja terveystoimialan selvitys kustannusten koostumuksesta ja 

rakenteesta
4 Sopimus Perheryhmäkoti Toivolanmäki Helsinki
5 SopimusToivolanmäen uusista toiminnoista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto on kutsuttuna asiantun-
tijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Taustaa

Helsingin kaupunginhallitus päätti 19.9.2016 § 815 muuttaa Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tekemäänsä 
Helsingin kaupungin ja valtion välistä kuntaan osoittamista koskevaa 
avointa sopimusta (kaupunginhallitus 16.6.2014 § 698) siten, että so-
pimukseen lisätään 75 kuntapaikan kiintiö alaikäisille ilman huoltajaa 
saapuneille turvapaikanhakijoille. Kaupunginhallitus oikeutti kaupungin-
kanslian tekemään sopimuksen valtion kanssa sekä sosiaali- ja ter-
veysviraston (nyk. sosiaali- ja terveystoimiala) tekemään sopimukset 
valittujen palveluntuottajien kanssa edellä mainitun sopimuksen pohjal-
ta. Kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien tläurva-
paikanhakijoiden osalta kaupunginhallitus päätti jatkaa mainittua Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Helsingin kau-
pungin välistä avointa sopimusta, jossa kaupunki laskuttaa kotoutta-
mispalveluista koituvat kulut jälkikäteen valtiolta oleskeluluvan saanei-
den ja Helsinkiin muuttaneiden reaalisen toteuman mukaisesti.

Sopimus alaikäisten oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten vastaanotosta per-
heryhmäkotiin

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 27 §:n mukaan 
ilman huoltajaa olevan lapsen tai nuoren hoiva, huolenpito ja kasvatus 
järjestetään perheryhmäkodissa tai tuetun perhesijoituksen avulla taik-
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ka muuten tarkoituksenmukaisella tavalla. Lain 28 §:n mukaan kunta 
voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun 
asuinyksikön. Kunta sopii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kanssa perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamisesta, lasten 
ja nuorten sijoittamisesta näihin yksiköihin, kotoutumista edistävien 
palvelujen järjestämisestä sekä toimenpiteistä aiheutuvien kustannus-
ten korvaamisesta.

Alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten vastaanotos-
ta perheryhmäkotiin on tehty erillinen toistaiseksi voimassa oleva sopi-
mus 27.4.2016. Sopimuksen mukaan perheryhmäkoti järjestää pitkäai-
kaisen asumisen palvelut 35 lapselle tai nuorelle. Sopimuksen mukaan 
sopimusta voidaan tarkistaa, jos on tarpeen sopia perheryhmäkodin 
laajentamisesta tai supistamisesta.

Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijalasten mää-
rä on merkittävästi vähentynyt vuodesta 2015 ja sen johdosta uusien 
oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten määrä on myös pienentynyt. 
Aivan viime kuukausina yksintulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita on 
alkanut saapua kuitenkin enemmän. Kesäkuussa yksintulleita alaikäisiä 
saapui viisi, heinäkuussa kahdeksan ja elokuussa 15. Syyskuussa 
(11.9.2019 mennessä) on saapunut jo kuusi yksintullutta alaikäistä. 
Uudenmaan ELY-keskuksen kesäkuussa 2019 tekemän arvion mu-
kaan tarvittavien perheryhmäkotipaikkojen määrä 1.1.2020 alkaen olisi 
18 paikkaa, jonka perusteella esitetään sopimuksen paikkamäärän 
muuttamista 35 paikasta 18 paikkaan. Alaikäisenä ilman huoltajaa saa-
puneiden lasten määrän kasvaessa voi olla tarpeen palauttaa Toivo-
lanmäen paikkaluku enintään 35 paikkaan.

Uuden paikkaluvun mukainen tarvittava hoito- ja kasvatushenkilöstön 
määrä Toivolanmäen perheryhmäkodissa olisi jatkossa 21 nykyisen 35 
sijaan. Perheryhmäkodin kokonaishenkilöstömäärä johtaja ja osa-ai-
kainen toimistosihteeri mukaan luettuna olisi 22,5 työntekijää. Perhe-
ryhmäkodin paikkojen määrän vähentymisestä seuraa valtion kunnalle 
korvaamien kustannusten vähenemistä. Toivolanmäen perheryhmäko-
din paikkamäärien vähentämisestä seuraavia yhteistoimintalain mukai-
sia henkilöstön kuulemisia ei voida toteuttaa ennen kaupunginhallituk-
sen päätöstä sopimusmuutoksesta.  

Muuna sopimusmuutoksena esitetään luopumista vuosittaiseen talous-
arvioon perustuvista kuukausittaisista ennakoista. Muutos vähentää 
tarpeetonta hallinnollista työtä. Ennakoista luopumisen ei ole arvioitu 
aiheuttavan haittaa kaupungille, kun toteutuneet toiminnan kustannuk-
set korvataan kaupungille puolivuosittain annettavan selvityksen perus-
teella. Lisäksi sopimuksessa sovitaan toiminnan kustannuksista annet-
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tavan arvion ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman toimittamises-
ta ELY-keskukselle vuosittain joulukuun loppuun mennessä.

Uusien palvelujen kehittämistä koskeva sopimusluonnos

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 6 §:n mukaan 
kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana 
kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä 
muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Lain 26 §:n mukaan ko-
toutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä ja palveluina voidaan 
järjestää esimerkiksi erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palveluja ja tuki-
toimia. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 13 §:n mukaan kunnan on järjes-
tettävä tarvittavassa laajuudessa lapsen terveyden ja kehityksen kan-
nalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Palvelujen on tuettava vanhem-
pia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia hen-
kilöitä. Lisäksi sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen.

Toivolanmäen perheryhmäkodin yhteydessä toteutettavilla uusilla toi-
minnoilla on tarkoituksena kehittää palveluja kansainvälistä suojelua 
saaville helsinkiläisille nuorille ja perheille heidän palvelutarpeisiinsa 
vastaamiseksi. Kotiin annettavia tuetun asumisen palveluja tarjotaan 
kotoutumislain mukaisille jälkihuoltonuorille, joille itsenäinen asuminen 
sosiaaliohjauksen tuella ei ole riittävää, sekä määräaikaista tukiasumis-
ta nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi asunnottomuu-
den, päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi kunnes asuminen tai 
tuetummat palvelut kyetään järjestämään pidempikestoisesti. Näin pyri-
tään ehkäisemään nuorten koulutukseen osallistumisen keskeytymistä 
ja tukemaan itsenäistymistä. Toisena kohderyhmänä ovat erityistä tu-
kea tarvitsevat perheet (esimerkiksi perheenyhdistämisperheet, yksin-
huoltajat, turvakodista arkielämään palaavat perheet sekä perheet, 
joissa lapsilla on erityistarpeita). Perheen saaman tuen uusia malleja 
on tarpeen kehittää perhetyönä ja sosiaalisena kuntoutuksena järjestet-
tävin toimenpitein. Perheenjäsenten saapuminen uuteen maahan voi 
olla perheenyhdistämistä hakeneelle henkilölle, etenkin silloin kun ky-
seessä on alaikäisenä ilman huoltajaa saapunut nuori, myös kuormitta-
va ajanjakso ja sopeutuminen uuteen tilanteeseen pitkän erossa asu-
misen jälkeen vaatii kaikilta perheenjäseniltä voimavaroja. 

Palvelut järjestetään perheryhmäkodin yhteydessä ja niiden järjestämi-
seksi on esitetty perheryhmäkodin käytössä olevien tilojen lisäksi kuu-
den työntekijän palkkakustannusten korvaamista. Palveluja voidaan jär-
jestää päivämuotoisina tai ympärivuorokautisina ja tavoitteena on tukea 
nuoren ja perheen arkielämän vakiintumista.
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Kehitettävistä toiminnoista ja palveluista solmitaan sopimus erityiskus-
tannusten korvaamiseksi vuodeksi 2020. Toimintojen kehittämisestä 
saadun kokemuksen perusteella tarve sopimuksen jatkamiseksi arvioi-
daan kesällä 2020. Arvioinnissa huomioidaan kehitettävien palvelujen 
käyttöaste, riittävyys ja kustannustehokkuus, onnistuminen asiakkaiden 
tarpeisiin vastaamisessa, yhteistyön toimivuus eri toimijoiden kesken ja 
erityiskustannuskorvausten hakemisen sujuvoituminen. 

Edellä kuvatut muutokset eivät lisää vuotuisia kustannuksia ja valtio 
korvaa ne täysimääräisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sari.karisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus nuoren tuetun asumisen palvelu
2 Palvelukuvaus sosiaalinen kuntoutus perheille
3 Sosiaali- ja terveystoimialan selvitys kustannusten koostumuksesta ja 

rakenteesta
4 Sopimus Perheryhmäkoti Toivolanmäki Helsinki
5 SopimusToivolanmäen uusista toiminnoista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 237
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2020

HEL 2019-009710 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua vuonna 2020 seuraa-
vasti:

Kevätkausi

 ti 21.1.2020 
 ti 4.2.2020 
 ti 25.2.2020 
 ti 10.3.2020 
 ti 24.3.2020 
 ti 7.4.2020 
 ti 21.4.2020 
 ti 5.5.2020 
 ti 19.5.2020 
 ti 2.6.2020 
 ti 16.6.2020

Syyskausi

 ti 11.8.2020
 ti 18.8.2020
 ti 1.9.2020
 ti 15.9.2020
 ti 29.9.2020
 ti 20.10.2020
 ti 3.11.2020
 ti 17.11.2020
 ti 1.12.2020
 ti 8.12.2020
 ti 15.12.2020.

Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion viras-
totalossa (neuvotteluhuone 1, 3. kerros, Toinen linja 4 A, 00530 Helsin-
ki.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimielimen puheen-
johtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2019 25 (31)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/7
08.10.2019

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

peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveys-
lautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään sen tar-
kastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsenet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan varajäsenet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 19.6.2019 (§ 212) hyväksytyn hallintosäännön 29 
luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään ai-
koina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta, ja 3 momentin mukaan 
toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä. Lisäksi saman luvun 3 §:n 3 momen-
tin mukaan jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetul-
la tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämis-
tä. Hallintosäännön 29 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan 
pöytäkirja pidetään nähtävänä siten kuin kuntalaissa säädetään.

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnan-
hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvinä oikaisuvaatimusoh-
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jeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkir-
jassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät 
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tieto-
verkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsenet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan varajäsenet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Toimialajohtaja
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
Hallintopalvelut
Tietohallintopalvelut
Vastaava vahtimestari
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§ 238
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 27.9.2019

126 § Hankinta, esitystekniikan tuki- ja huoltopalvelut, sosiaali- ja ter-
veystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 1.10.2019

127 § Päätös lääkejääkaappien ja lääkekaappien hankinnasta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 3.10.2019

128 § Päätös optiokauden käyttöönotosta, ensiaputarvikkeet

129 § Ruotsinkielisen kotihoidon väliaikainen suorahankinta kilpailutuk-
sen valmisteluaikana

130 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla Helppise-
niorin asiakasohjauksen työntekijöille

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 7.10.2019

132 § Taistelualueelta palaavat -verkostoryhmän nimeäminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 1.10.2019

32 § Sosiaalineuvonnan lyhytaikainen sulkeminen

33 § Toimintakeskus Cäpsän lyhytaikainen sulkeminen 29.11.2019

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 3.10.2019

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

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 1.10.2019

65 § Viiskulman terveysaseman aukioloaikojen määräaikainen supis-
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taminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 3.10.2019

66 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
marraskuussa 2019

67 § Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelujen lyhytaikaiset 
sulkemiset

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 24.9.2019

43 § Helsingin sairaalan toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toimin-
nan supistamiset jouluna 2019

Tietohallintopäällikkö 24.9.2019

34 § Tarjouksen valinta: palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelun 
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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 231, 232, 233 (A), 234, 235 (A), 236, 237 ja 238 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 233 (B) ja 235 (B) §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Tuure

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.10.2019.


