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Kokousaika 21.01.2020 16:15 - 17:26

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Aro, Katju
Bergholm, Tapio
Bergman, Leo
Ehrnrooth, Cecilia
Heistaro, Sami
Hyvärinen, Maritta
Juva, Kati
Muurinen, Seija
Niskanen, Aleksi
Tuure, Tuomas
Hagman, Sandra 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
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Sharma, Melissa erityissuunnittelija
Rantalaiho, Alma nuorisoneuvoston jäsen

läsnä: 1 - 2 §, klo 16:15 - 16:55, 4 - 
9 §, klo 17:03 - 17:23 sekä 12 §, klo 
17:24 - 17:26

Tamminen, Mikko psykiatria- ja päihdepalvelujen johta-
ja
läsnä: 2 §, klo 16:18 - 16:54

Lankinen, Akusti suunnittelija
läsnä: 2 §, klo 16:18 - 16:54

Saajamo, Heidi suunnittelija
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läsnä: 3 §, klo 16:55 - 17:03

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
1-12 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
1-12 §

Pöytäkirjanpitäjä

Melissa Sharma erityissuunnittelija
1-12 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 Ilmoitusasiat

3 Asia/3 Kotihoidon kotisiivouspalvelujen hankinta

4 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupun-
ginhallituksen kotoutumisen tueksi myöntämän määrärahan siirtämi-
seksi vuodelle 2020

5 Asia/5 Päihdehuollon asiakasmaksujen sakkomaksusta luopuminen päihdea-
vohuollon siirtyessä terveydenhuollon alaiseksi toiminnaksi

6 Asia/6 Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille annettavien lounassetelien ar-
vo 1.1.2020 alkaen

7 Asia/7 Algol Trehab Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden hankin-
nasta

8 Asia/8 Haltija Group Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden hankin-
nasta

9 Asia/9 Respecta Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden hankinnas-
ta

10 Asia/10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

11 Asia/11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

12 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Sami Heistaron sekä vara-
tarkastajaksi jäsen Tuomas Tuuren.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja suunnittelija 
Akusti Lankinen olivat 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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Päihdepalvelujen tuotantotapojen tarkastelu. Psykiatria- ja päihdepal-
velujen johtaja Mikko Tamminen ja suunnittelija Akusti Lankinen ovat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelys-
sä.

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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§ 3
Kotihoidon kotisiivouspalvelujen hankinta

HEL 2019-003591 T 02 08 02 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A   hyväksyä kotisiivouspalvelun kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja 
ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaes-
sa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia, sekä

B   oikeuttaa toimialajohtajan

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

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Suunnittelija Heidi Saajamo oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa 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 Alma Rantalaiho ei ollut läsnä 
kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna Kahilakoski, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21831

johanna.kahilakoski(a)hel.fi
Heidi Saajamo, suunnittelija, puhelin: 310 43860

heidi.saajamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 138 §)
2 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
3 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
5 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
6 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
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7 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suunnittelija Heidi Saajamo on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena oleva kotisiivouspalvelu on sosiaalihuoltolakiin 
(1301/2014), kansanterveyslakiin (66/1972) ja terveydenhuoltolakiin 
(1362/2010) perustuvaa, kotona asumista tukevaa palvelua. Kotisii-
vouspalvelua hankitaan helsinkiläisille, pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen, terveys- ja päihdepalvelujen 
sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen tukea tarvitseville asiakkaille. Lisäksi 
kotisiivouspalvelua hankitaan helsinkiläisille rintamaveteraaneille ja so-
tainvalideille. Kotisiivouspalvelun asiakkaat ovat pääasiassa yksin asu-
via ikääntyneitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi 
alentunut. Vuonna 2020 siivottavia asuntoja on arviolta noin 120‒500 
kappaletta.

Kotisiivouspalvelu sisältää sosiaali- ja terveystoimialan määrittämien 
asiakkaiden, käyntikertojen ja keston mukaisen asunnon ylläpitosii-
vouksen. Kotisiivouspalvelua tuotetaan pääsääntöisesti arkipäivisin klo 
8‒18 välisenä aikana. Kotisiivouspalvelu on säännöllisin väliajoin teh-
tävää siivousta, jonka tavoitteena asiakkaan asunnon siistinä pitämi-
nen. Lisäksi tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvin-
vointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää 
ja parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kotisiivouspalvelu jakautuu kahdeksaan alueeseen Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon lähipalvelualueiden mukai-
sesti. Alueet muodostavat hankinnan osa-alueet, jotka ovat:

 Kaakkoinen alue
 Itäinen alue
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 Koillinen alue
 Pohjoinen alue
 Keskinen alue
 Eteläinen alue
 Lounainen alue
 Läntinen alue

Hankintamenettely

Kotisiivouspalvelun hankinnan tarjouskilpailu järjestetään hankintalain 
(1397/2016) mukaisena avoimena menettelynä. Kotisiivouspalvelun 
hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon valitaan osa-alueittain 
enintään 10 tarjoajaa. Tarjoajat asetetaan puitejärjestelyssä osa-alueit-
tain etusijajärjestykseen halvimman hinnan mukaisesti. 

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jon-
ka peruste on halvin hinta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään 
hankittava palvelu sekä tarjoajille ja palvelulle asetettavat vähimmäis-
vaatimukset. Palvelun vähimmäislaatu on esitetty tarjouspyynnössä ja 
sen liitteessä 1 (Palvelukuvaus).

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 suunniteltu alkavaksi 1.5.2020. Perus-
sopimuskausi päättyy 31.12.2022.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella op-
tiokaudella. 

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

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.12.2019 § 314 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että toi-
mialajohtajan siivouspalveluhankintojen osalta vahvistettu hankintaraja 
on 1 000 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 6 (38)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
21.01.2020

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

toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennalli-
nen arvo on enemmän kuin 1 000 000 euroa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna Kahilakoski, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21831

johanna.kahilakoski(a)hel.fi
Heidi Saajamo, suunnittelija, puhelin: 310 43860

heidi.saajamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 138 §)
2 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
3 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
5 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
6 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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§ 4
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kau-
punginhallituksen kotoutumisen tueksi myöntämän määrärahan 
siirtämiseksi vuodelle 2020

HEL 2019-013350 T 02 02 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallituksen kotoutumisen tueksi myöntämästä erillismäärärahas-
ta vuodelta 2019 käyttämättä jäävä määräraha 86 400 euroa siirretään 
vuodelle 2020 käytettäväksi hankkeiden jatkotoimenpiteisiin.  

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Sosiaali- ja terveyslautakunta vaatii tämän 
hankkeen kustannusten tarkkaa erittelyä. Esimerkiksi eduskunnan tie-
topalvelun mukaan Suomessa ei ole mitään kattavaa tilastoa kuntien 
tulkkipalvelukustannuksista. Helsingin on maan pääkaupunkina oltava 
suunnannäyttäjä muille kunnille ja eriteltävä tulkkipalvelukustannusten 
määrä tässä hankkeessa. Näin ollen esimerkiksi tässä hankkeessa on 
eriteltävä kaikki kustannukset hyvin tarkkaan, jotta helsinkiläiset tietä-
vät, miten paljon ja mihin toimintoihin helsinkiläisten veronmaksajien 
rahaa käytetään. Vain avoimella ja läpinäkyvällä kuluerittelyllä kansa-
laiset voivat tehdä mahdollisimman hyvän ja tarkan arvion julkisten ve-
rorahojen käytöstä.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

Tämän hankkeen kustannukset on tarkkaan eriteltävä. Esimerkiksi 
eduskunnan tietopalvelun mukaan Suomessa ei ole mitään kattavaa ti-
lastoa kuntien tulkkipalvelukustannuksista. Helsingin on maan pääkau-
punkina oltava suunnannäyttäjä muille kunnille ja eriteltävä tulkkipalve-
lukustannusten määrä tässä hankkeessa. Näin ollen esimerkiksi tässä 
hankkeessa on eriteltävä kaikki kustannukset hyvin tarkkaan, jotta hel-
sinkiläiset tietävät, miten paljon ja mihin toimintoihin helsinkiläisten ve-
ronmaksajien rahaa käytetään. Vain avoimella ja läpinäkyvällä kuluerit-
telyllä kansalaiset voivat tehdä mahdollisimman hyvän ja tarkan arvion 
julkisten verorahojen käytöstä.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sari.karisto(a)hel.fi
Anne-Maria Kaijasilta, ylilääkäri, puhelin: 310 74474

anne-maria.kaijasilta(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotoutumisen sillat_projektikuvaus
2 Kotoutumisen toimijoita
3 Kalasataman pakolaisterveydenhuollon pilotti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 21.1.2019 § 57 myöntää maahanmuuttajien 
kotoutumisen tueksi vuoden 2019 talousarvion määrärahoista yhteensä 
1 500 000 euroa talousarvion kohdalta 1 30 01. 

Määrärahasta 345 000 euroa kohdennettiin sosiaali- ja terveystoimelle 
siten, että 197 000 euroa kohdennettiin perhe- ja sosiaalipalvelujen 
nuorten palveluihin ja aikuissosiaalityöhön Kotoutumisen sillat -alueke-
hittämishankkeeseen ja 148 000 euroa terveys- ja päihdepalvelujen 
etelän ja pohjoisen terveysasemille terveydenhoidon yhteistyöpilottiin 
ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden terveydenhuollon erityistarpeiden 
selvittämiseksi ja vastaanottoaikojen pidentämisen pilotoimiseksi.

Kotoutumisen sillat -aluekehittämishankkeen käynnistyminen ja projek-
tityöntekijöiden rekrytointi viivästyi loppukevääseen, jonka seurauksena 
kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan suunnitellus-
ti ja hankkeen määrärahoista jäi käyttämättä 56 000 euroa. Myös ete-
län ja pohjoisen terveysasemien yhteistyöpilotin käynnistyminen viiväs-
tyi, ja määrärahoista jäi käyttämättä 30 400 euroa. 

Kehitystyötä on tarpeen jatkaa vuonna 2020 vuoden 2019 aikana saa-
vutettujen tulosten vakiinnuttamiseksi. Kotoutumishankkeen ohjaus-
ryhmä hyväksyy hankkeiden toteutumista koskevat raportit alkuvuodes-
ta 2020.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

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

sari.karisto(a)hel.fi
Anne-Maria Kaijasilta, ylilääkäri, puhelin: 310 74474

anne-maria.kaijasilta(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotoutumisen sillat_projektikuvaus
2 Kotoutumisen toimijoita
3 Kalasataman pakolaisterveydenhuollon pilotti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Päihdehuollon asiakasmaksujen sakkomaksusta luopuminen päih-
deavohuollon siirtyessä terveydenhuollon alaiseksi toiminnaksi

HEL 2019-012802 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että asiakkaan varaamasta, mutta 
käyttämättä tai peruuttamatta jääneestä ajasta ei peritä maksua avovie-
roitushoidossa, opioidikorvaushoidon tarpeen arviossa, opioidikorvaus-
hoidossa ja C-hepatiittihoidossa senkään jälkeen, kun sosiaalihuollon 
päihdeavohoito siirtyy näiltä osin terveydenhuollon alaiseksi toiminnak-
si 31.10.2020.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveydenhuollon asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksulain ja -asetuksen (734/1992 ja 912/1992) sekä 
kaupungin niiden nojalla tekemien päätösten perusteella. Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveydenhuollon asiakasmak-
suista on annettu pysyväisohje Terveydenhuollon asiakas- ja potilas-
maksut, PYSY046, 10.1.2019.

Sosiaalihuollon päihdeavohoidossa asiakkaalta ei peritä maksua hänen 
varaamastaan vastaanottoajasta, jos aika jää käyttämättä tai peruutta-
matta.

Sen sijaan terveydenhuollon alaisessa perusterveydenhuollon toimin-
nassa käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta 
terveysaseman tai terveys- ja hyvinvointikeskuksen lääkärin, suun ja 
hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai 
kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta 
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täyttäneeltä enintään 40,30 euroa (sakkomaksu), ellei varatun ajan pe-
ruuttamatta jäämiseen ole hyväksyttävä syy (asiakasmaksuasetus 25 § 
sekä ohje Peruuttamattomasta vastaanottoajasta perittävät maksut, 
PYSY084).

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön 31.10.2020, 
jolloin osa sosiaalihuollon päihdeavohoidosta (avovieroitushoito, opioi-
dikorvaushoidon tarpeen arviointi, opioidikorvaushoito ja C-hepatiittihoi-
to) siirtyy terveydenhuollon alaiseksi toiminnaksi. Koska sosiaalihuollon 
päihdeavohoidossa ei ole peritty maksua aiemminkaan asiakkaan va-
raamasta vastaanottoajasta, joka on jäänyt käyttämättä tai peruutta-
matta, ei maksua ole perusteltua periä myöskään sen jälkeen, kun 
päihdeavohoito siirtyy näiltä osin 31.10.2020 perusterveydenhuollon 
alaiseksi toiminnaksi. 

Vaikka edellä mainittu toiminta tapahtuukin varatulla ajalla ja on 
31.10.2020 lähtien päihdehoidon perusterveydenhuollon toimintaa, on 
se asianomaiselle erityisen tuen tarpeessa olevalle asiakasryhmälle 
matalan kynnyksen palvelua, jonka tarkoituksena on sitouttaa asiak-
kaat tarpeenmukaiseen hoitoon ja vaikuttaa päihdeasiakkaan hoitovas-
teeseen. Vuosittain käyttämättä tai peruuttamatta asianomaisilta asiak-
kailta jää vain noin kolme prosenttia käynneistä. Lääkehoitoon liittyvät 
asiakastapaamiset ovat lyhytkestoisia, ja ne tapahtuvat ilman tarkkaa 
ajanvarausaikaa useille asiakkaille samanaikaisesti tiettynä rajattuna, 
avoimena vastaanottoaikana. Peruuttamaton poisjäänti ei siten aiheuta 
työvoimaresurssin ajankäytön hukkaa. 

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta omalla toi-
mialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
omainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä 
vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun 
saatavan suorittamisesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Haittoja vähentävän päihdehuollon tehtävänä on vähentää hiv- ja hepa-
tiittitartuntoja, ehkäistä päihderiippuvuudesta johtuvaa muuta sairasta-
vuutta, ehkäistä häiriöitä ja rikollisuutta sekä luoda luottamusta asia-
kaskuntaan, mikä edistää osan toipumista. Sakkomaksujen asettami-
nen näihin yhteyksiin olisi toiminnan tavoitteiden kannalta haitallista. 
Sosiaalihuollon päihdeavohoidosta asiakkaalta ei peritä käyttämättä tai 
peruuttamatta jätetystä ajasta sakkomaksua. Sosiaalihuollon päärekis-
teriin jäävän päihdepolikliinisen hoidon osalta sakkomaksua ei peritä 
myöskään Apottiin siirtymisen jälkeen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 6
Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille annettavien lounassetelien 
arvo 1.1.2020 alkaen

HEL 2020-000218 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sotainvalideille ja rintamavete-
raaneille annettavien lounassetelien arvo on 10,70 euroa viimeistään 
1.5.2020 alkaen. Jäljellä olevia, arvoltaan 10,50 euron (vuoden 2019) 
seteleitä voidaan antaa 30.4.2020 asti. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että jatkossa sotainvali-
deille ja rintamaveteraaneille annettavien lounassetelien arvo on vuosit-
tain korkein valittavissa olevista lounasseteliarvoista ja uudet lounasse-
telit otetaan käyttöön aina muutosta seuraavan toukokuun alkuun men-
nessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 18.12.2018 § 351, että sotainvali-
deille annettavien lounassetelien arvo on 10,50 euroa 1.1.2019 alkaen. 
Vuonna 2018 lounasseteleiden arvo oli 10,40 euroa. 

Kilpailutuksessa aiemmin valittu lounasseteleiden toimittaja Edenred 
Finland Oy muuttaa vuosittain lounassetelien arvoa verohallinnon an-
tamien lounasedun rajojen mukaisesti. Lounassetelitoimittaja ei enää 
toimita 10,50 euron arvoisia lounasseteleitä. Lähimmät lounasseteli-
vaihtoehdot vuodelle 2020 ovat 10,20 euroa ja 10,70 euroa.
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Lounassetelin arvon korotus on päätetty vuosittain sosiaali- ja terveys-
lautakunnassa lähimpänä entistä olevaan hintaluokkaan, mikä on ollut 
lounassetelitoimittajan korkein setelin arvo. Koska setelin arvon korotus 
tapahtuu suoraan setelitoimittajan lähimpänä olevaan korkeimpaan ar-
voon eikä siihen täten sisälly harkintaa, lounassetelin arvoa ei ole tar-
vetta erikseen enää päättää lautakunnassa. Mikäli lounassetelien arvon 
määrittämisessä tapahtuu perustavaa laatua olevia muutoksia entises-
tä, silloin arvon päättäminen tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi.  

Lounassetelin korotuksella ei ole Helsingin kaupungille kustannusvai-
kutuksia, koska kulut peritään valtiolta. 

Määrättyihin valtion korvaamiin avopalveluihin ovat oikeutettuja kaikki 
sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden 
työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Sotainvalidien lisäksi 
tähän joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina en-
nen vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet. Korvattaviin avopal-
veluihin ovat oikeutettuja lisäksi 1.1.2017 alkaen henkilöt, jotka ovat 
vuosien 1939−1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja 
joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. 

Valtio korvaa 1.11.2019 lukien myös rintamaveteraanitunnuksen 
omaaville rintamaveteraaneille määrättyjä kotona asumista tukevia pal-
veluja. 

Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille kotona asumista tukevaan pal-
veluun sisältyvinä tukipalveluina valtio korvaa esimerkiksi ateriapalvelu-
ja, jotka sisältävät yleensä yhdestä kahteen lämmintä ateriaa vuoro-
kaudessa. Helsingissä tämä toteutetaan niin, että sotainvalideille ja rin-
tamaveteraaneille annetaan maksutta yhdestä kahteen lounasseteliä 
viikon jokaiselle päivälle. Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille anne-
taan lounasseteleitä sen mukaan, miten palvelutarpeen arviossa on 
sovittu.

Nämä palvelut ovat sotainvalideille ja rintamaveteraaneille maksutto-
mia, ja Valtiokonttori korvaa niistä aiheutuneet kulut kunnille täysimää-
räisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden ravitsemustila ja ravinnonsaanti ovat kiinteästi yhteydes-
sä terveydentilaan ja toimintakykyyn. Säännöllinen, riittävä ja terveelli-
nen ravinto edistää ja ylläpitää sotainvalidin ja rintamaveteraanin hy-
vinvointia ja terveydentilaa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404

katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

SKH kotihoitopäälliköt
SKH kotihoitopäälliköiden assistentit
Talous- ja suunnittelupalvelut
SKH HelppiSeniori
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut (SKH) johto
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§ 7
Algol Trehab Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden han-
kinnasta

HEL 2019-012151 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hylätä Algol 
Trehab Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien sosiaali- ja terveyslautakun-
nan päätöstä 5.11.2019 § 253 liikkumisen apuvälineiden hankinnasta.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Algol Trehab Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 5.11.2019 § 253 liikkumisen apu-
välineiden hankinnasta. Päätöksen liitteinä olleista vertailutaulukoista 
kävivät ilmi kunkin kohderyhmän ja position hyväksytyt ja hylätyt tuot-
teet.
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Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä oli asetettu ehdot-
tomat vaatimukset tarjottaville tuotteille. Mikäli tuote täytti asetetut eh-
dottomat vaatimukset, se otettiin laadun arviointiin (pisteytys). Määritel-
lyn pisterajan ylittävä tuote otettiin hintavertailuun ja eri tuoteryhmiin ja 
positioihin valitut hyväksytyt tuotteet asetettiin hinnan mukaiseen etusi-
jajärjestykseen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Algol Trehab Oy on 21.11.2019 lähetetyssä oikaisuvaatimuksessaan 
esittänyt, että sen hylätyt tuotteet ovat tarjouspyynnössä vaaditun mu-
kaisia.  

Algol Trehab Oy on ryhmässä 7, positiossa 13 Pyörätuolit, ristikkorun-
koiset: Pyörätuoli, aktiivi tarjonnut tuotetta Progeo Exelle Vario Dyna-
mic sekä ryhmässä 9, positiossa 15 Pyörätuolit, lepoasentoon säädet-
tävät tarjonnut tuotetta Sunrise Medical Emineo.

Käydyssä tarjouskilpailussa tuotteet hylättiin, sillä niiden ehdottomat 
vaatimukset eivät täyttyneet. Progeo Exelle Vario Dynamic:in jalkatuet 
eivät olleet syvyyssäädettävät. Sunrise Medical Emineo:n istuinleveys 
ei ollut säädettävä. Algol Trehab Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, 
että tuotteet ovat tarjouspyynnössä vaaditun mukaiset ja tehty päätös 
on virheellinen.

Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Esitettyjen vaatimusten todentamiseksi järjestettiin oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevien tuotteiden osalta uusi katselmus maanantaina 
9.12.2019. Katselmuksessa noudatettiin samoja periaatteita kuin alku-
peräisessä katselmuksessa.

Katselmuksessa arvioitiin ammatillisen osaamisen näkökulmasta tuot-
teiden soveltuvuutta siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu 
käytettäväksi. Arvioitavia ominaisuuksia olivat muun muassa säädettä-
vyys.

Ryhmässä 7, positiossa 13 tuotteen Progeo Exelle Vario Dynamic osal-
ta todettiin seuraavaa:

Tarjouspyynnössä on todettu tuotteen ehdottomissa vaatimuksissa, et-
tä jalkatukien tulee olla sivulle ja alle kääntyvät, helposti korkeussää-
dettävät. Lisäksi ehdottomissa vaatimuksissa on todettu, että tuottees-
sa tulee olla kulma- ja syvyyssäädettävä jalkalauta (levy).
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Jalkalevyn syvyyden säädön tulee olla jalkalevyssä oleva ominaisuus, 
joka eroaa selkeästi ei-säädettävästä jalkalevystä. Jalkalevyjen kään-
täminen puolelta toiselle ei ole tarkoitettu säätöominaisuus, vaikka sillä 
saavutettaisiin eri paikka. Portaaton säädettävyys ja kaksi eri asentoa 
eivät ole sama asia.

Mahdollisuus jalkalautojen kääntämiseen ei vastaa vaatimusta säädet-
tävyydestä. Syvyyden säädettävyydellä tarkoitetaan yleisen apuväli-
nealalla olevan käsityksen ja käytännön mukaan sitä, että syvyys on 
portaattomasti säädettävissä. Tarjotuissa pyörätuoleissa jalkalaudan 
syvyys ei ole säädettävissä, niissä on ainoastaan mahdollista valita 
kahdesta eri syvyysvaihtoehdosta. 

Ryhmässä 9, positiossa 15 tuotteen Sunrise Medical Emineo osalta to-
dettiin seuraavaa:

Tarjouspyynnössä on todettu tuotteen ehdottomissa vaatimuksissa is-
tuinleveyden osalta, että saatavana tulee olla eri istuinleveyksiä välillä
noin 39‒50 cm. Lisäksi ehdottomissa vaatimuksissa on todettu, että is-
tuinleveyden tulee olla säädettävä.

Istuinleveyden säädettävyyden tulee olla ominaisuus, joka eroaa sel-
keästi ei-säädettävästä istuinleveydestä. Istuinleveyden säädettävyys 
erikseen lisättävillä levityspaloilla ei ole tarjouspyynnössä tarkoitettu 
säätöominaisuus. Säätöpalojen käyttö ei ole tarkoitettu säätöominai-
suus, jolla pystyttäisiin varmistamaan sopivan kokoinen ja mahdolli-
simman tuettu istuma-asento. Portaaton säädettävyys ja erilliset säätö-
palat eivät ole sama asia.

Istuinleveyden säädettävyydellä tarkoitetaan yleisen apuvälinealalla 
olevan käsityksen ja käytännön mukaan sitä, että istuinleveys on por-
taattomasti säädettävissä. 

Hylätyt tuotteet -listauksessa on lisäksi mainittu työntökahvan osalta, 
että pehmuste pyörii. Tämä ei ole hylkäysperuste, sillä vaatimusta ei 
ole mainittu ehdottomissa vaatimuksissa.

Tuotteiden ehdottomat vaatimukset eivät täyty, ja hankintayksikkö kat-
soo, että perusteita oikaisuvaatimukselle ei ole kummankaan tuotteen 
osalta.

Päätöksen liitteet

Tämän oikaisuvaatimuksen johdosta ei vertailutaulukkoon eikä tuottei-
den etusijajärjestykseen tule muutosta, joten tämän päätöksen liitteenä 
ei lähetetä uutta vertailutaulukkoa.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Algol Trehab Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
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§ 8
Haltija Group Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden han-
kinnasta

HEL 2019-012211 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hylätä Haltija 
Group Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien sosiaali- ja terveyslautakun-
nan päätöstä 5.11.2019 § 253 liikkumisen apuvälineiden hankinnasta.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Haltija Group Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Markkinaoikeus Esitysteksti
SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Hallinto Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 5.11.2019 § 253 liikkumisen apu-
välineiden hankinnasta. Päätöksen liitteinä olleista vertailutaulukoista 
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kävivät ilmi kunkin kohderyhmän ja position hyväksytyt ja hylätyt tuot-
teet.

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä oli asetettu ehdot-
tomat vaatimukset tarjottaville tuotteille. Mikäli tuote täytti asetetut eh-
dottomat vaatimukset, se otettiin laadun arviointiin (pisteytys). Määritel-
lyn pisterajan ylittävä tuote otettiin hintavertailuun ja eri tuoteryhmiin ja 
positioihin valitut hyväksytyt tuotteet asetettiin hinnan mukaiseen etusi-
jajärjestykseen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Haltija Group Oy on 22.11.2019 lähetetyssä oikaisuvaatimuksessaan 
esittänyt, että hylätyt tuotteet ovat tarjouspyynnössä vaaditun mukaisia.  

Haltija Group Oy on ryhmässä 7, positiossa 13 Pyörätuolit, ristikkorun-
koiset: Pyörätuoli, aktiivi tarjonnut tuotteita Easy Life i ja Sopur Easy 
300/200.

Käydyssä tarjouskilpailussa tuotteet hylättiin, sillä niiden ehdottomat 
vaatimukset eivät täyttyneet (jalkatuet eivät olleet syvyyssäädettävät). 
Haltija Group Oy esittää, että sekä Easy Life i:n että Sopur Easy 
300/200:n jalkatuet ovat säädettävät ja tehty päätös on virheellinen.

Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Esitettyjen vaatimusten todentamiseksi järjestettiin oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevien tuotteiden osalta uusi katselmus maanantaina 
9.12.2019. Katselmuksessa noudatettiin samoja periaatteita kuin alku-
peräisessä katselmuksessa.

Katselmuksessa arvioitiin ammatillisen osaamisen näkökulmasta tuot-
teiden soveltuvuutta siihen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu 
käytettäväksi. Arvioitavia ominaisuuksia olivat muun muassa säädettä-
vyys.

Molempien tuotteiden osalta katselmuksessa todettiin seuraavaa:

Tarjouspyynnössä on todettu tuotteen ehdottomissa vaatimuksissa, et-
tä jalkatukien tulee olla sivulle ja alle kääntyvät, helposti korkeussää-
dettävät. Lisäksi ehdottomissa vaatimuksissa on todettu, että tuottees-
sa tulee olla kulma- ja syvyyssäädettävä jalkalauta (levy).

Jalkalevyn syvyyden säädön tulee olla jalkalevyssä oleva ominaisuus, 
joka eroaa selkeästi ei-säädettävästä jalkalevystä. Jalkalevyjen kään-
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täminen puolelta toiselle ei ole tarjouspyynnössä tarkoitettu säätöomi-
naisuus, vaikka sillä saavutettaisiin eri paikka. Portaaton säädettävyys 
ja kaksi eri asentoa eivät ole sama asia.

Mahdollisuus jalkalautojen paikan vaihtamisesta puolelta toiselle ei 
vastaa vaatimusta säädettävyydestä. Syvyyden säädettävyydellä tar-
koitetaan yleisen apuvälinealalla olevan käsityksen ja käytännön mu-
kaan sitä, että syvyys on portaattomasti säädettävissä. Tarjotuissa pyö-
rätuoleissa jalkalaudan syvyys ei ole säädettävissä, niissä on ainoas-
taan mahdollista valita kahdesta eri syvyysvaihtoehdosta. Näissä pyö-
rätuoleissa ei myöskään voida säätää erikseen yhden jalkalaudan sy-
vyyttä, vaan syvyys muuttuu yhtäaikaisesti molemmilta puolilta. Useilla 
asiakkailla on tarve toispuoleiseen syvyyssäätöön.

Kummankaan tuotteen ehdottomat vaatimukset eivät täyty, ja hankin-
tayksikkö katsoo, että perusteita oikaisuvaatimukselle ei ole.

Päätöksen liitteet

Tämän oikaisuvaatimuksen johdosta ei vertailutaulukkoon eikä tuottei-
den etusijajärjestykseen tule muutosta, joten tämän päätöksen liitteenä 
ei lähetetä uutta vertailutaulukkoa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Haltija Group Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Markkinaoikeus Esitysteksti
SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Hallinto Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 23 (38)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/9
21.01.2020

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

§ 9
Respecta Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden hankin-
nasta

HEL 2019-000244 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hylätä Respecta 
Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan pää-
töstä 5.11.2019 § 253 liikkumisen apuvälineiden hankinnasta.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Respecta Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 5.11.2019 § 253 liikkumisen apu-
välineiden hankinnasta. Päätöksen liitteinä olleista vertailutaulukoista 
kävivät ilmi kunkin kohderyhmän ja position hyväksytyt ja hylätyt tuot-
teet.
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Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä oli asetettu ehdot-
tomat vaatimukset tarjottaville tuotteille. Mikäli tuote täytti asetetut eh-
dottomat vaatimukset, se otettiin laadun arviointiin (pisteytys). Määritel-
lyn pisterajan ylittävä tuote otettiin hintavertailuun ja eri tuoteryhmiin ja 
positioihin valitut hyväksytyt tuotteet asetettiin hinnan mukaiseen etusi-
jajärjestykseen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Respecta Oy on 18.11.2019 lähetetyssä oikaisuvaatimuksessaan esit-
tänyt, että hylätyt tuotteet ovat tarjouspyynnössä vaaditun mukaisia.  

Oikaisuvaatimus koski seuraavia tuoteryhmiä ja positioita:

 ryhmä 1, positio 1 Kävelykepit, ei taittuvat
 ryhmä 2, positio 2 Kyynärsauvat, aikuisten
 ryhmä 2, positio 3 Kyynärsauva, aikuisten, anatomisesti muotoistu 

kädensija
 ryhmä 7, positio 13 Pyörätuolit, ristikkorunkoiset: Pyörätuoli, aktiivi
 ryhmä 9, positio 15 Pyörätuolit, lepoasentoon säädettävät

Käydyssä tarjouskilpailussa tuotteet hylättiin, sillä ne eivät täyttäneet 
tarjouspyynnön vaatimuksia tai tuotteiden ehdottomat vaatimukset eivät 
täyttyneet.

Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoamaan kaikille hintaliitteen riveille 
liitteen täyttöohjeen mukaisesti. Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa 
"Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot" on kerrottu, että osatarjoukset 
hyväksytään siten, että tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useam-
paan positioon. Osatarjouksia positioiden sisällä ei hyväksytä.  

Tämä vastaus on annettu myös tarjouspyyntöön esitetyissä kysymyk-
sissä.

Joissakin ryhmissä ja positioissa on tätä vaatimusta huojennettu. Täl-
löin asia on ilmoitettu ehdottomissa vaatimuksissa kohdassa "Muuta" 
(esimerkiksi ryhmä 5, positio 6 Kävelytelineet, nelipyöräiset).

Respecta Oy on tarjonnut tuotteille kahta eri kokoa seuraavissa tuote-
ryhmissä ja positioissa: 

 ryhmä 1, positio 1 Kävelykepit, ei taittuvat
 ryhmä 1, positio 1 Kävelykepit, ei taittuvat
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 ryhmä 2, positio 3 Kyynärsauva, aikuisten, anatomisesti muotoistu 
kädensija

Respecta Oy:n tarjous ei ole näiden ryhmien ja positioiden osalta tar-
jouspyynnön mukainen, koska tuotteita ei ole tarjottu hintaliitteen kaikil-
le riveille.

Respecta Oy on ryhmässä 7, positiossa 13 Pyörätuolit, ristikkorunkoi-
set: Pyörätuoli, aktiivi tarjonnut tuotetta Avantgarde 4 DV.

Tarjouspyynnön hintaliitteessä on edellytetty, että tarjous on annettava 
kaikille riveille koskien pakollisia lisävarusteita ja varaosia. Tarjotun 
tuotteen osalta puuttuu lisäosan (kurakaaret) hinta, joten tarjous ei tältä 
osin täytä tarjouspyynnön vaatimuksia.

Respecta Oy on ryhmässä 9, positiossa 15 Pyörätuolit, lepoasentoon 
säädettävät tarjonnut tuotetta NETTI 4U CE+.

Tarjouspyynnössä on todettu tuotteen ehdottomissa vaatimuksissa is-
tuinleveyden osalta, että saatavana tulee olla eri istuinleveyksiä välillä 
noin 39‒50 cm. Lisäksi ehdottomissa vaatimuksissa on todettu, että is-
tuinleveyden tulee olla säädettävä.

Esitettyjen vaatimusten todentamiseksi järjestettiin oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevan tuotteen osalta uusi katselmus maanantaina 
9.12.2019. Katselmuksessa noudatettiin samoja periaatteita kuin alku-
peräisessä katselmuksessa.

Katselmuksessa arvioitiin ammatillisen osaamisen näkökulmasta tuot-
teiden soveltuvuutta siihen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu 
käytettäväksi. Arvioitavia ominaisuuksia olivat muun muassa säädettä-
vyys.

Istuinleveyden säädettävyyden tulee olla ominaisuus, joka eroaa sel-
keästi ei-säädettävästä istuinleveydestä. Istuinleveyden säädettävyys 
erikseen lisättävillä levennysosilla ei ole tarjouspyynnössä tarkoitettu 
säätöominaisuus. Levennysosien käyttö ei ole tarkoitettu säätöominai-
suus, jolla pystyttäisiin varmistamaan sopivan kokoinen ja mahdolli-
simman tuettu istuma-asento. Portaaton säädettävyys ja erilliset leven-
nysosat eivät ole sama asia.

Istuinleveyden säädettävyydellä tarkoitetaan yleisen apuvälinealalla 
olevan käsityksen ja käytännön mukaan sitä, että istuinleveys on por-
taattomasti säädettävissä.

Tarjouksen ja tuotteiden vaatimukset eivät täyty, ja hankintayksikkö 
katsoo, että perusteita oikaisuvaatimukselle ei ole minkään tuotteen 
osalta.
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Päätöksen liitteet

Tämän oikaisuvaatimuksen johdosta vertailutaulukkoon eikä tuotteiden 
valintaa tule muutosta, joten tämän päätöksen liitteenä ei lähetetä uutta 
vertailutaulukkoa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Respecta Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.11.2019 § 253

HEL 2019-000244 T 02 08 01 00

Päätös

A   Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liikkumisen apuväli-
neiden hankinnassa seuraavien toimittajien tarjoukset: 

 Algol Trehab Oy (2031642-4)
 Camp Scandinavia Oy (0282300-0)
 Haltija Group Oy (2412395-3)
 Mediq Suomi Oy (2285192-2)
 Movetta Oy (2349975-6)
 Respecta Oy (1623211-3)
 Tukimet Oy (2559336-7)
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Tarkemmat tiedot hankittavista tuotteista ilmenevät liitteestä 1.

B   Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohta-
jan 

 päättämään optiokauden käyttöönotosta
 allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimuk-

set sekä
 päättämään sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun valittujen toimittajien kanssa on allekirjoitettu hankin-
nasta erilliset puitesopimukset. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 
14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan 
saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo on mahdollinen optio-
kausi mukaan lukien noin 3 000 000 euroa (alv 0 %). Tilaaja ei sitoudu 
mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan tarpeen mukaan.

Käsittely

05.11.2019 Ehdotuksen mukaan

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 Jim Koskinen ei ollut läsnä ko-
kouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

21.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi
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§ 10
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 11
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 12
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 14.1.2020

5 § Lastensuojelun perhehoitajille maksettavan sijoitetun lapsen har-
rastusrahan korottaminen 

6 § Kotona annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asia-
kasmaksujen indeksitarkistukset asiakasmaksuasetuksen mukaisesti 
1.1.2020 alkaen

7 § Hankinta, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asun-
non muutostyöt

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 15.1.2020

8 § Sääntökirjat; fysioterapian, lymfaterapian, toimintaterapian, peruuk-
kipalvelujen sekä rintamaveteraanien avokuntoutuksen palvelusetelit

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.1.2020

9 § - 24 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihde-
palvelujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

25 § Terveyskeskuslääkärin viran nimikkeen muuttaminen äitiys- ja las-
tenneuvolalääkärit -yksikössä

26 § - 28 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihde-
palvelujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 17.1.2020

30 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Rinnekoti, Kasvunkoti Maija 
(Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

31 § Todistuksen tai lausunnon antaminen kunnan terveydenhuollossa 
(pysyväisohje PYSY140)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 13.1.2020
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2 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
helmikuussa 2020

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 15.1.2020

3 § Rintasyövän seulontamammografiatutkimusten hankinta Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 17.1.2020

4 § Päätös suun terveydenhuollon automatisoidun asiakaskokemuksen 
ja kehittämiseen liittyvän pilotoinnin hankinnasta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 17.1.2020

5 § Maksuhyvitys, omaishoidon tuen palkkio (Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom 25 k.)

Tietohallintopäällikkö 20.1.2020

2 § Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta, Kuntien Tiera Oy

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.

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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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3 (A), 4 ja 12 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 3 (B), 5 ja 6 §: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, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 33 (38)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

21.01.2020

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

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 7, 8 ja 9 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 10 ja 11 §: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.

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

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 on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan 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

Melissa Sharma
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sami Heistaro

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.01.2020.


