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§ 37
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 Reko Ravelan ja varatarkas-
tajaksi jäsen Maritta Hyvärisen.

Käsittely

Esittelijän ehdotuksesta poiketen sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Reko Ravelan ja varatarkastajaksi 
jäsen Maritta Hyvärisen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Tapio Bergholmin ja vara-
tarkastajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 38
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 12.2.2020 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen 
sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto

- myönsi Antti Vainionpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen luotta-
mustoimista
- valitsi Reko Ravelan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja
- valitsi Reko Ravelan varajäseneksi (Mira-Veera Auerin henkilökohtai-
nen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 39
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hal-
lituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista annetun lain muuttamisesta

HEL 2020-001855 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta:

"Taustaa

Käsiteltävänä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa on osittain hyö-
dynnetty hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspal-
velujen asiakasmaksuista (HE 310/2018 vp), joka annettiin eduskunnal-
le joulukuussa 2018, mutta jonka käsittely raukesi keväällä 2019. Rau-
enneessa esityksessä ehdotettiin asiakasmaksulainsäädännön koko-
naisuudistusta. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hallituksen esityk-
sestä lausuntonsa kaupunginhallitukselle 21.8.2018 § 195.

Käsiteltävänä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan 
useita samoja uudistuksia kuin rauenneessa asiakasmaksulakiesityk-
sessä, joskin esitykset eroavat muutamilta osin. Eroja selostetaan tar-
kemmin hallituksen esitysluonnoksen sivuilla 43–46. 

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa asiakasmaksulainsäädäntöön kii-
reellisimmät uudistukset ennen myöhemmin toteutettavaa asiakasmak-
sulainsäädännön kokonaisuudistusta, joka kytkeytyy valtakunnalliseen 
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistukseen. Esitysluonnok-
sessa ehdotetut muutokset ovat oikeansuuntaisia ja ne vastaavat 
useissa kohdin käytännön palvelutoiminnassa havaittuja säädösmuu-
tostarpeita, jotka nyt tuotaisiin lain tasolle.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset asiakasmaksula-
kiin parantaisivat monella tapaa asiakkaan asemaa, koska muun 
muassa maksuttomia palveluja lisättäisiin ja maksukattoa laajennettai-
siin. Toisaalta muutokset vähentäisivät maksutuottoja. Muutokset yhte-
näistäisivät valtakunnallisesti asiakasmaksukäytäntöjä, mikä lisäisi 
asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Tämä tulee esille erityisesti ehdotetuis-
sa asumispalvelumaksuja koskevissa säännöksissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö
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Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista annetun lain muuttamisesta. Lausuntopyynnössä on 23 koh-
taa, joista kukin sisältää ehdotetun pykälän. Ministeriö pyytää säännö-
sehdotuksista pykäläkohtaista lausuntoa. 

2 a § Maksun periminen

Säännöksen otsikointia olisi hyvä muuttaa säännöksen sisältöä pa-
remmin kuvaavaksi. 

Ehdotetun pykälän sanamuotoa olisi syytä selkeyttää siten, että 1 mo-
mentin ensimmäinen virke muotoiltaisiin seuraavasti: "Kunnan tai kun-
tayhtymän on annettava asiakkaalle maksusta lasku". Esitysluonnok-
sessa lasku rinnastuu tasamaksuissa päätökseen, johon voi hakea 
muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta ehdote-
taan säädettäväksi esitysluonnoksessa muutoksenhakua koskevassa 
15 §:ssä. Selvyyden vuoksi oikaisuvaatimuksen tekemisestä olisi pe-
rusteltua säätää tässä pykälässä lisäämällä siihen uusi 2 momentti, 
jossa säädettäisiin muutoksenhausta laskuun. Ehdotettu 2 momentti 
siirtyisi 3 momentiksi. 

Tulosidonnaisen palvelun antamisesta tehdään hallintopäätös, johon 
voi hakea muutosta oikaisuvaatimusteitse. Koska asiakkaalle annetta-
va lasku on hallintopäätöksen täytäntöönpanoa, ei ole tarkoituksenmu-
kaista, että jokaisesta yksittäisestä kyseistä hallintopäätöstä koskevas-
ta laskusta olisi erillinen mahdollisuus hakea muutosta, kuten ehdote-
tussa pykälässä annetaan aihetta olettaa. Tältä osin esitysluonnosta 
olisi perusteltua täsmentää.

Pykälä on muutoin kannatettava, eikä laskun vähimmäistietoihin ole li-
sättävää. 

2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta

Yhdenmukaisuuden vuoksi oikaisuvaatimuksen tekemisestä olisi pe-
rusteltua säätää tässäkin pykälässä lisäämällä siihen uusi 2 momentti 
vastaavalla tavalla kuin edellä 2 a §:n osalta on todettu.

Asiakasmaksupäätöksen sisällöllinen sääntely on kannatettava ehdo-
tus, jotta asiakkaat tietäisivät päätökseen sisältyvät palvelut ja niistä 
perittävät maksut perusteluineen. Asiakkaat tulisivat kohdelluiksi yhtä-
läisin periaattein valtakunnallisesti. Säännösesitykseen olisi perusteltua 
lisätä asiakkaan informoimiseksi, että hänen tulisi olla yhteydessä py-
kälän 5 kohdassa tarkoitettuun tahoon esitysluonnoksen 10 j §:ssä tar-
koitetuissa asiakasmaksuun vaikuttavissa tilanteissa. Tällainen tilanne 
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olisi esimerkiksi asiakkaan tai hänen perheensä maksukyvyn muuttu-
minen olennaisesti, minkä takia asiakasmaksu tulisi tarkastaa.

3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Jos varatun palvelun käyttämättä jättäminen ei olisi aiheutunut hyväk-
syttävästä syystä, voitaisiin maksu esitysluonnoksen mukaan jättää pe-
rimättä, jos periminen olisi kohtuutonta. Kohtuuttomuuden arviointi ta-
pauskohtaisesti voisi johtaa epäyhtenäiseen soveltamiskäytäntöön ja 
vaarantaa asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Voimassa olevan lain sa-
namuoto ei sisällä kohtuuttomuuden arviointia ja on siitä syystä tarkoi-
tuksenmukaisemmin muotoiltu. Esitysluonnoksen 11 §:ssä ehdotetaan 
säädettäväksi maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä, joiden 
arviointiin sisältyisi mahdollisuus ottaa huomioon myös kohtuuttomuus.

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävän maksun eli niin sanotun 
sakkomaksun perimisen ikärajaksi asetettu asiakkaan 15 vuoden ikä 
on perusteltua siirtää esitysluonnoksessa esitetyllä tavalla asetuksesta 
lain tasolle. On hyvä, että tietosuojaan ja salassapitoon liittyvä sääntely 
on myös otettu esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 
huomioon 15–17-vuotiaiden kohdalta.

Sakkomaksun periminen edellyttäisi varauksen yhteydessä asiakkaan 
informoinnin sakkomaksun perimisen mahdollisuudesta siten, että 
asiakas riittävästi ymmärtää informoinnin sisällön. Asiakkaan riittävän 
ymmärtämisen määrittäminen ja todentaminen saattaa muodostua 
haasteelliseksi, jos asiakkaat kiistävät ymmärtäneensä saamansa in-
formaation sisällön myöhemmin. Tästä syystä olisi perusteltua, että py-
käläehdotuksen 1 momentin toiseksi viimeinen virke poistettaisiin.

Pykälän 2 momentissa ehdotettu sääntely tilanteissa, joissa kunta on 
varannut palvelun asiakkaille, on lähtökohtaisesti kannatettava. Mo-
mentin soveltaminen edellyttää kuitenkin perusteluihin tutustumista, jo-
ten momentin sanamuotoa olisi tästä syystä perusteltua täsmentää.

Ehdotetut muutokset, jotka koskevat käyttämättä jätetyistä palveluista 
perittäviä maksuja, ovat palvelujen käyttöasteen kohentamiseksi kan-
natettavia.  

5 § Maksuttomat terveyspalvelut

Pykäläesityksessä on otettu huomioon puutteita ja epäkohtia, joita käy-
tännön toiminnassa on havaittu. Tämä on linjassa tasa-arvoisen sosi-
aali- ja terveyspolitiikan kanssa, jossa pyritään hoidon esteiden poista-
miseen ja ennaltaehkäisevään perusterveydenhuoltoon. 
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Maksuttomien palvelujen valikoiman lisääntyminen lisää todennäköi-
sesti niiden kysyntää ja käyttöä.

6 a § Maksukatto

Maksukaton säännösten siirtäminen asetustasolta lain tasolle on kan-
natettavaa lainsäädännön selkeyttämiseksi. Pykälässä on perusteltuja 
täsmennyksiä muun muassa lyhytaikaisen laitoshoidon tai laitospalve-
lun maksujen huomioimisesta maksukatossa.  

Jatkossa maksukattoon sisältyisi lyhytaikainen laitoshoito, mutta ei ly-
hytaikaishoitoa palveluasumisessa. Tämä asettaisi asiakkaat eriarvoi-
seen asemaan, sillä laitoshoidon vähentämisen myötä entistä useam-
min lyhytaikaishoitoa järjestetään palveluasumisyksiköissä. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että kunta voisi kerätä välttämät-
tömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Asia-
kas saisi nopeammin päätöksen maksukaton täyttymisestä, kun tieto-
jen keräämiselle ei tarvitsisi pyytää joka kerta erikseen lupaa. Tämä 
helpottaisi viranomaistyötä.

Maksukaton seurantavelvollisuuden pysyminen asiakkaalla on kunnan 
näkökulmasta hyvä asia, koska mahdollinen seurantavelvollisuus ei oli-
si olemassa olevilla järjestelmillä mahdollista. Selvyyden vuoksi olisi 
perusteltua siirtää maksujen seurantaa koskeva asiakasmaksuasetuk-
sen sääntely asetuksesta lakiin.

Toimeentulotuesta maksettujen asiakasmaksujen ottaminen huomioon 
laskettaessa maksukaton kertymistä on perusteltua huomioituna toi-
meentulotuen viimesijaisuus.

7 b § Palvelun pitkäaikaisuus

Pykälän otsikko "palvelun pitkäaikaisuus" ei ole riittävän informatiivinen 
huomioon otettuna pykälän koko sisältö, joten säännöksen otsikointia 
olisi hyvä täsmentää.

Pykälässä luodaan perusta sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisten asu-
mispalveluiden maksujen määräytymiselle. Voimassaolevassa lainsää-
dännössä ei ole säädetty kyseisten palveluiden asiakasmaksuista. 
Muutos on erittäin merkityksellinen erityisesti yhdenvertaisuuden kan-
nalta.

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa virkkeen ”… maksua ei kuitenkaan 
saa periä … lääkinnällisestä kuntoutuksesta laitoksessa, kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua kun-
toutusta laitoksessa eikä lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetusta laitos-
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huollosta.” Virkettä lienee syytä korjata: ”… annetun lain 2 §:n 3 koh-
dassa tarkoitetusta kuntoutuksesta laitoksessa eikä …”

7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pit-
käaikaisen laitoshoidon maksu

Katso 7 b §:n kommentit soveltuvin osin.

10 b § Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoi-
dosta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot

Pykäläehdotuksen 2 momentissa on esitetty tuloverolain 92 §:ssä tar-
koitettujen verovapaiden sosiaalietuuksien huomioimatta jättämisestä 
asiakasmaksun perustana olevan tulon määrittämisessä. Esitetty tulo-
verolain 92 §:ään viittaaminen on perusteltua sujuvan toimeenpanon ja 
selkeämmän lainsäädännön kannalta, kuten kyseisen säännöksen yk-
sityiskohtaisissa perusteluissakin todetaan. 

Muutos parantaisi myös veteraanien asemaa, koska ylimääräistä rin-
tamalisää eikä veteraanilisää huomioitaisi jatkossa enää tuloina. Pykä-
län yksityiskohtaiset perustelut eivät täsmää säännöstekstin kanssa ve-
teraanilisän osalta. Perusteluissa sivulla 65 todetaan, että veteraanili-
sästä säädettäisiin erikseen pykälän 2 momentissa. Näin ei nyt esitys-
luonnoksessa ole.

10 c § Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumi-
sessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Esitetty sääntely tosiasiallisten asumismenojen huomioimisesta on läh-
tökohtaisesti hyvä ja selkeä. 

Pykäläehdotuksen 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi tuloista 
vähennettävistä todellisista asumismenoista ennen pitkäaikaiseen te-
hostettuun palveluasumiseen, perhehoitoon tai laitoshoitoon siirtymistä. 
Vähennyksenä otettaisiin huomioon omistusasunnon kulut kuudelta 
kuukaudelta, vuokra-asunnon vuokra irtisanomisajalta ja asumisoikeu-
sasunnon käyttövastike kolmelta kuukaudelta. Säännöskohtaisista pe-
rusteluista ilmenee kuitenkin sekä omistus- että vuokra-asunnon osalta, 
että kyse on enintään kuuden kuukauden ajasta omistusasuntojen ja 
enintään kuukauden ajasta vuokra-asuntojen osalta. Tarkoitus lienee 
sama myös asumisoikeusasuntojen kohdalla. Lisäksi lienee syytä lisätä 
itse säädöstekstiin, että kyse on enimmäisajoista, joilta aiheutuneet 
asumismenot huomioidaan.

Esitysluonnoksen 3 momentin sanamuoto ja säännöksen yksityiskoh-
taiset perustelut jättävät epäselväksi, miten asiakkaan todelliset asu-
mismenot tosiasiallisesti huomioitaisiin asiakasmaksua määritettäessä 
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asiakkaan siirryttyä säännöksessä tarkoitettuihin palveluihin. Edellä to-
dettu huomioiden säännöstä perusteluineen tulisi täsmentää.

10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palve-
luasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa

Säännöksen 1 momentissa ehdotetaan otettavaksi huomioon vähen-
nyksinä kohtuulliset asumismenot tehostetun palveluasumisen maksun 
määrittämisessä. Kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa tehostetussa pal-
veluasumisessa asiakkaalle aiheutuviin maksuihin. Näin ollen asumis-
menojen tulisi lähtökohtaisesti olla asiakkaalle kohtuulliset, minkä 
vuoksi asumismenot tulisi ottaa huomioon pääsääntöisesti todellisen 
määräisinä. Asiakkaalla ei myöskään ole välttämättä tosiasiallista mah-
dollisuutta valita tehostetun palveluasumisen paikkaa, joten hän ei voi 
itse vaikuttaa merkittävästi omiin asumismenoihinsa.

Säännöksessä esitetään huomioitavaksi lääkekustannuksia enintään 
sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suu-
ruisena. Esitys on hyvä, koska valtaosalla asiakkaista on suuria lääke-
kustannuksia.  

10 e § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikai-
sesta asumispalvelusta perittävä maksu

On perusteltua siirtää jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palve-
lua koskeva sääntely asetuksesta lain tasolle.

Pitkäaikainen asumispalvelu tulisi kokonaan sääntelyn piiriin, ja mak-
sun määräytyminen perustuisi palvelua koskevaan päätökseen kirjattu-
jen palvelutuntien lukumäärään sekä pykälässä säädettyihin tulorajoi-
hin ja maksuprosentteihin. Esitetty sääntely selkeyttäisi asiakasmaksun 
määräytymisen perusteita. Koska asiakasmaksun määräytyminen 
muuttuisi täysin, on vaikea arvioida muutoksen vaikutuksia asiakkaan 
tilanteeseen tai kunnan talouteen. Tämä on todettu myös esitysluon-
noksessa. Ehdotettu maksuprosentin muuttuminen tunneittain aiheut-
taisi runsaasti hallinnollista työtä, koska palvelutunnit voivat vaihdella 
asiakaskunnassa, jota sääntely koskee.

Pykäläehdotuksen perusteluissa jatkuvasta kotona annettavasta palve-
lusta ja pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävää maksua koskevas-
sa esimerkissä säännöskohtaisissa perusteluissa sivulla 71 on yksina-
suvan tuloraja 690 euroa/kk, kun se taulukossa on 588 euroa/kk ja sa-
moin tulorajaa koskevan 3 momentin perusteluissa sivulla 70. Tältä 
osin esitysluonnosta on syytä korjata.

10 f § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikai-
sesta asumispalvelusta perittävän maksun perusteena olevat tulot
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Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään tulosidonnaisten asia-
kasmaksujen perusteena olevien tulojen huomioimista yhdenmukaisin 
perustein. Esitetty linja selkeyttäisi asiakasmaksun määrittelyä.

10 g § Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annetta-
vassa palvelussa sekä pitkäaikaisessa asumispalvelussa

Viitaten 10 f §:n kohdalla pykälästä annettuun kommenttiin myös vä-
hennysten osalta linja selkeytyisi yhdenmukaisen sääntelyn myötä.

10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut

Ehdotettu tukipalveluiden ja asumispalveluun liittyvien palvelujen sään-
tely lain tasolla selkeyttäisi asiakasmaksujen määräämistä ja vähentäisi 
päällekkäisten maksujen perimisen mahdollisuutta. Sääntely olisi tar-
peellinen asiakkaan oikeusturvan kannalta. Asiakkaan asemaa kohen-
taisi myös mahdollisuus alentaa tai jättää perimättä tukipalvelusta ja 
asumispalveluun liittyvistä palveluista perittäviä maksuja. 

Pykälää olisi syytä täsmentää lisäämällä sanat "asiakassuunnitelmaan 
kirjatuista" seuraavasti: "…lisäksi kunta tai kuntayhtymä saa periä 
asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan kirjatuista erilli-
sistä…"

10 i § Laskennallinen metsätulo

Ehdotettu muutos säätää jatkossa laskennallisesta metsätulosta lain 
tasolla on perusteltu. Jatkossa metsätulo huomioitaisiin kaikissa tulosi-
donnaisissa maksuissa, kun aiemmin se on otettu huomioon asetuksen 
perusteella jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pit-
käaikaisen laitoshoidon palvelun maksuja määrättäessä. Tämä on yh-
denmukainen huomiointi suhteessa kaikkiin maksukyvyn mukaan mää-
räytyviin maksuihin.

10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen

Katso 2 b §:ään annetun kommentin toinen kappale.

10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun

Palvelun keskeytyksien määritteleminen lain tasolla on hyvä uudistus. 

11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Voimassa oleva 11 §:n 1 momentti velvoittaa alentamaan maksua tai 
jättämään sen kokonaan perimättä, jos se vaarantaa henkilön tai per-
heen toimeentulon edellytyksiä. Säännösehdotuksen 1 momentti vel-
voittaa arvioimaan jo maksua määrättäessä voimassa olevaa säännös-
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tä selvemmin, vaarantaisiko maksun periminen asiakkaan tai hänen 
perheensä toimeentulon edellytyksiä.

Koska maksun alentaminen on ensisijaista suhteessa viimesijaiseen 
toimeentulotukeen, on selvyyden vuoksi hyvä, että asiasta on nimen-
omainen säännös pykälän ehdotetussa 2 momentissa ja että 3 momen-
tissa on säädetty velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle oikeudesta maksun 
alentamiseen. Pykälässä olisi syytä säätää erikseen siitä, että maksun 
alentamisesta ja perimättä jättämisestä tulisi antaa hallintolain mukai-
nen valituskelpoinen päätös huolimatta siitä, että päätöksentekovelvol-
lisuus on mainittu pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa. Yksityis-
kohtaisista perusteluista tulisi korvata virheellinen ilmaisu "alentamatta" 
ilmaisulla "alentamisesta" sivulta 79.

Säännöksen muuttaminen aikaisempaa velvoittavammaksi sekä kun-
nalle pykäläehdotuksen 4 momentissa asetettu informointivelvollisuus 
tulisi lisäämään asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä 
koskevia päätöksiä. Tästä seuraisi asiakasmaksutuottojen vähenemi-
nen.

Pykäläehdotuksen 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi maksun 
alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos maksun periminen vaaran-
taisi asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai muun elatusvas-
tuun toteuttamista. Muun elatusvastuun määrittely esitysluonnoksen 
yksityiskohtaisissa perusteluissa olisi tärkeää lain soveltamisen kannal-
ta. 

Lainsoveltajan kannalta lainvalmistelijan olisi edelleen selvennettävä 
asiakasmaksun antamista ja perimättä jättämistä koskevaa säännö-
sehdotusta. Miten tulisi toimia esimerkiksi niissä tilanteissa, kun asiak-
kaan toimeentulon edellytykset vaarantuvat tosiasiallisesti esimerkiksi 
hyvin suurista asumismenoista eikä asiakasmaksuista, mutta käytän-
nössä toimeentulon edellytysten vaarantuminen ilmenee asiakasmak-
sun määräämisen yhteydessä? Toimeentulotuessa on säännelty hy-
väksyttävät asumismenot, mutta vastaavaa sääntelyä ei ole asiakas-
maksun alentamisen ja perimättä jättämisen osalta.

13 § Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu

Esitysluonnoksessa esitetään laajennettavaksi laittomasti maassa ole-
vien henkilöiden maksuttomia palveluja. Näitä palveluja ovat eräät tar-
tuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset sekä yleisvaarallisen tartuntatau-
din kiireellinen hoito ja raskaana olevien HIV-positiivisten terveyden-
huolto. On perusteltua säätää asiasta laissa erityisesti kansantervey-
dellisistä syistä.

14 § Tulojen, korvausten ja saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle
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Ei kommentteja.

14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus

Säännöksen 1 momentti mahdollistaa sanamuotonsa mukaisesti sen, 
että kunnalla olisi jatkossa oikeus saada asiakkaan taloudellista ase-
maa koskevat ja asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarvit-
tavat tiedot suoraan siinä mainituilta toimijoilta. Tämä edistäisi hei-
koimmassa asemassa olevan asiakaskunnan asiakasmaksun määrit-
tämistä palvelun alkuvaiheessa, jolloin takautuva laskutus vähenisi.

Lainvalmistelijan harkintaan jää, katsooko se aiheelliseksi lisätä 1 mo-
mentissa tietoja antamaan velvoitettuihin toimijoihin tekijänoikeusjärjes-
töt.

Säännösehdotuksen 3 momentin mukaan pyyntö asiakkaan taloudellis-
ta asemaa koskevan tiedon saamisesta rahalaitokselta edellyttää lau-
takunnan nimeämän viranhaltijan päätöstä. Säännökseen olisi syytä li-
sätä, että kyseiseen viranhaltijan päätökseen saa vaatia oikaisua. Asi-
aa koskee korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:n) 30.11.2006 antama 
päätös (2006:92), jossa oli kyse muun muassa oikeudesta hakea muu-
tosta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
20 §:n 2 momentissa tarkoitettuun viranhaltijan päätökseen pyytää 
asiakkaan taloudellisia tietoja rahalaitokselta toimeentulotukea koske-
vassa asiassa. KHO katsoi, että kyseessä on valituskelpoinen ratkaisu.

15 § Muutoksenhaku

Säännösehdotusta esitetään täydennettäväksi sen 1 momentin osalta 
siten, että siinä viitattaisiin niihin pykäliin, joissa säädetään maksua 
koskevasta päätöksestä ja laskusta. Lisäksi 1 momenttiin tulisi lisätä 
oikeus muutoksenhakuun 14 a §:n 3 momentissa säädetystä päätök-
sestä.

Esitysluonnoksen kohdassa 2.2.5 sivulla 25 on todettu ”Mainitussa 
asiakasmaksulain momentissa (tarkoittaen voimassa olevaa 15 §:n 2 
momenttia) säädetään valitusluvasta oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen …” Mainitussa 15 §:n 2 momentissa ei säädetä valituslu-
vasta, vaan oikeudesta hakea muutosta oikaisuvaatimukseen annet-
tuun päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen. Esityksen perusteluja 
olisi syytä täsmentää tältä osin.

Esityksen 14 §:ssä ehdotetaan tulojen, korvausten tai saamisten peri-
mistä kunnalle ajalta, jolloin asiakas saa tehostettua palveluasumista, 
perhehoitoa tai laitoshoitoa. Perimisestä on tehtävä ehdotuksen 15 §:n 
mukaan oikaisuvaatimuskelpoinen päätös. Oikaisuvaatimukseen anne-
tusta päätöksestä asiakkaalla on oikeus valittaa hallinto-oikeuteen. 
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Kansaneläkelain 63 §:n 1 momentin mukaan hakijalle on annettava kir-
jallinen päätös, kun etuus maksetaan asiakasmaksulain 14 §:n perus-
teella kunnan toimielimelle. Lain 77 §:n 2 momentti oikeuttaa Kansane-
läkelaitoksen päätökseen tyytymättömän valittamaan päätöksestä so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja lautakunnan päätökseen 
tyytymätön voi valittaa siitä vakuutusoikeuteen. On mahdollista, että 
hallinto-oikeus ja vakuutusoikeus antavat keskenään ristiriitaiset pää-
tökset. Asia lienee syytä ottaa huomioon esityksen jatkovalmistelussa.

Muuta huomioitavaa

Lainmuutoksen voimaantulo 1.1.2021 ei ole realistinen ottaen huo-
mioon aika, joka tarvitaan pelkästään muutoksen edellyttämään henki-
löstön koulutukseen, ohjeiden laatimiseen ja asiakastietietojärjestel-
mien muuttamiseen. Lisäksi esimerkiksi 2 a §:stä aiheutuisi tarve uusia 
ostopalvelusopimukset sekä laskutusjärjestelmien tekninen päivitys, jo-
ten aikataulu toimeenpanon suhteen on liian tiukka ottaen myös huo-
mioon, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala järjestää 
palveluita merkittävissä määrin ostopalveluina. Ostopalveluina järjeste-
tään paljon pitkäaikaista asumispalvelua, jota koskevan uuden säänte-
lyn toimeenpano vaatisi aikaa."

Käsittely

Lakimies Harri Lehtonen ja asiakasmaksupäällikkö Ulla Hautamäki oli-
vat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsitte-
lyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, lausuntopyyntö luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun lain muuttamisesta

2 Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, lausuntopyyntö luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista (henkilötiedot suojattu)

3 Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, luonnos HE laiksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (suomi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 14 (47)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
10.03.2020

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

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lakimies Harri Lehtonen ja asiakasmaksupäällikkö Ulla Hautamäki ovat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelys-
sä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 10.3.2020 mennessä hallituksen esitysluon-
noksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
muuttamisesta. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, lausuntopyyntö luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun lain muuttamisesta

2 Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, lausuntopyyntö luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista (henkilötiedot suojattu)

3 Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, luonnos HE laiksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (suomi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 40
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitelmasta

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Hankesuunnittelupäällikkö Erja Erra ja arkkitehti Pirjo Sipiläinen olivat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelys-
sä.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Riina Kotaviita, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20700

riina.kotaviita(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala_HS_12022020
2 Laakson yhteissairaala Hs Liitteet 1-4 ja 6-8
3 Laakson yhteissairaala_Hs_Liitteet 1_4 ja 6_8_(henkilötiedot suojattu)
4 Liite 5 Ehdotussuunnitelmat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan 12.2.2020 päi-
vätyn Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman, jonka mukaan 
Laakson yhteissairaalan laajuus on 189 965 brm² (ilman pysäköintiä, 
Auroranportin ajoyhteyttä ja tunnelia laajuus on 152 325 brm²) ja raken-
tamiskustannukset ovat 838 000 000 euroa (ilman pysäköintiä, Auro-
ranportin ajoyhteyttä ja tunnelia 726 710 000 euroa), ja vuokravaikutus 
on yhteensä noin 50 000 000 euroa vuodessa. Hankesuunnitteluvai-
heessa on tiloista arvioitu Helsingin osuudeksi noin 60 prosenttia ja 
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HUSin osuudeksi noin 40 prosenttia. Lopulliset vuokrakustannukset 
määräytyvät toteutuneiden kustannusten ja laajuuksien mukaan sekä 
niiden toimintojen mukaan, jotka yhteissairaalaan sijoittuvat. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta antaa hankesuunnitelmasta seu-
raavan lausunnon:

"Hankkeen tarpeellisuus

Laakson sairaala-alueelle toteutettava Helsingin kaupungin ja HUSin 
psykiatrinen ja somaattinen yhteissairaala korvaa toiminnan nykyiset, 
nykyaikaiseen sairaalahoitoon soveltumattomat ja huonokuntoiset tai 
väliaikaiset, hajallaan Laaksossa, Aurorassa, Suursuolla, Kellokoskel-
la/Ohkolassa, Ulfåsassa ja Hesperia/Kivelässä sijaitsevat sairaalara-
kennukset. Hanke mahdollistaa pääkaupunkiseudun psykiatrisen ja 
somaattisen sairaalatoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen ke-
hittämisen ja keskittämisen. Tällä hetkellä käytössä olevat tilat eivät 
mahdollista asianmukaisia terveydenhuollon palveluja ja niiden kehit-
tämistä.

Hanke on kiireellinen. Nykyiset sekä somatiikan että psykiatrian sairaa-
latilat on perusparannettava ja laajennettava tai rakennettava uudes-
taan viimeistään seuraavan kymmenen vuoden aikana. On todennä-
köistä, että käytössä oleville tiloille joudutaan jo tänä aikana järjestä-
mään sisäilmaongelmien tai esimerkiksi tilojen vakavien toiminnallisten 
puutteiden takia väliaikaisia tilaratkaisuja.

Hankkeen perustelut

Hankesuunnitelma perustuu pääkaupunkiseudun sairaanhoidon järjes-
telyistä laadittuun Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 -
raporttiin sekä Helsingin kaupungin ja HUSin laatimaan, 8.5.2017 päi-
vättyyn tarveselvitykseen. Tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa 23.5.2017 § 167. HUSin hallitus on käsitellyt tarve-
selvitystä 21.8.2017 § 105 ja päättänyt merkitä sen tiedoksi todeten, et-
tä HUSin ja Helsingin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jat-
ketaan.

Laakson yhteissairaalan rakentaminen on merkittävä yhteiskunnallinen 
panostus Helsingin ja Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-
työn edistämiseksi, palvelujen tasavertaisen saatavuuden turvaamisek-
si ja sairaalaan sijoittuvien palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kus-
tannustehokkuuden kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteet
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Tavoitteena on HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatristen sairaalatoi-
mintojen yhdistäminen samaan organisaatioon, millä haetaan toiminto-
jen tehostumista ja yhdenvertaisia palveluja koko alueen väestölle. 
Psykiatrisen potilaan hoitoprosessi tehostuu, kun hoito toteutuu ilman 
sairaaloiden välisiä pitkiä siirtomatkoja. Kansallisen mielenterveysstra-
tegian mukainen tavoite psykiatrisen sairaalan sijoittumisesta somaatti-
sen sairaalan yhteyteen vastaa HUSin ja Helsingin kaupungin yhteistä 
tahtotilaa. Keskittämällä samalle tontille helsinkiläisten psykiatrinen sai-
raalahoito ja koko HUS-alueen vaativin psykiatrinen sairaalahoito sekä 
niitä tukevat poliklinikat luodaan ainutlaatuinen psykiatrian osaamis-
keskittymä, joka kattaa laajasti koko psykiatrian kentän.

Somatiikan osalta yhteissairaalaan keskitetään Pääkaupunkiseudun 
sairaala-aluevision mukaisesti puolet Helsingin sairaalan somaattisesta 
sairaanhoidosta. Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson sai-
raalan toiminnat ja puolet Suursuon sairaalan sairaalatoiminnasta. Yh-
teissairaalaan keskitetään helsinkiläisten kuntoutus akuutin sairauden 
jälkeen tai toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä, minkä vuoksi sairaala 
on suunniteltu kuntoutumista tukevaksi. Yhteissairaalaan sijoittuu myös 
palliatiivisen ja saattohoidon toimintoja. Vaativan neurologisen kuntou-
tuksen yksikkö palvelee koko HUS-aluetta vaikeiden aivoverenkierto-
häiriöiden ja -vammojen kuntoutuksessa.

Sairaalaan toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle 
sairaanhoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin 
puolelle Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista sekä näitä tu-
keville poliklinikoille, opetukselle, tutkimukselle ja tukipalveluille. Yh-
teissairaalaan tulee yhteensä 932 sairaansijaa, jotka jakautuvat sai-
raansijoina: somatiikka 394, neurologinen kuntoutus 54, psykiatria 444 
(Helsingin kaupunki ja HUS), lastenpsykiatria 30, sekä asumisvalmen-
nuksen 10 paikkaa.

Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrian sairaalapaikkoja on nykyisin 
533 ja jatkossa yhteissairaalassa 444, näistä Helsingin psykiatrian sai-
raalapaikkojen vähennys on 39. Helsingin psykiatrian sairaalapaikkojen 
vähennys korvataan tehostamalla avohoitoa ja lisäämällä psykiatristen 
potilaiden tuettua asumista. Sairaalapaikkojen vähennyksistä johtuvat 
resurssien vähennykset sairaalatoiminnoista siirtyvät erillisen suunni-
telman mukaan avohoitoon.

Rakennukset ja tilat suunnitellaan sairaalatoiminnan uusien toiminta-
mallien mukaisiksi, toiminnallisesti ja tilankäytöltään tehokkaiksi tilojen 
mahdollisimman korkea käyttöaste huomioiden. Tilojen, rakenteiden ja 
talotekniikan suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa optimoidaan raken-
nuksen koko elinkaaren aikainen muunto- ja käyttöjousto. 
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Sairaalaosastojen suunnittelu perustuu yhden hengen potilashuoneisiin 
ja eri potilasryhmien sekä henkilöstömitoituksen kannalta optimaalisiin 
osastokokoihin. Hankkeen tavoitteena on viihtyisän ja toimivan hoito-
ympäristön luominen potilaille ja asiakkaille sekä toimivan ja houkutte-
levan tutkimus-, opetus- ja työympäristön rakentaminen henkilökunnal-
le, jolla pyritään varmistamaan henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys. 

Ympäristö- ja taloudelliset näkökulmat

Hankkeen elinkaaritavoitteiden lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin 
energiatehokkuus- sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteiden mää-
räystasoa parempi energiatehokkuus, sisäisten hukkaenergiavirtojen 
tehokas hyödyntäminen sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia, maa-
lämpö ja aurinkoenergia.

Toimintojen keskittäminen Laakson sairaala-alueelle vapauttaa kau-
pungissa keskeisesti sijaitsevat, Laakson yhteissairaalan toteutumisen 
myötä 2030-luvulle tultaessa tyhjenevät Auroran, Suursuon, ja osittain 
myös Kivelän sairaala-alueet ja kiinteistöt kehitettäviksi muuhun käyt-
töön kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Sen rahoitta-
miseksi esitetään perustettavaksi kiinteistöosakeyhtiö, joka rahoittaa 
hankkeen ottamallaan, Helsingin kaupungin ja HUSin takaamalla vie-
raan pääoman lainoituksella. Hankkeen toteutusmuodoksi suunnitel-
laan yhteistoimintamallia, ensisijaisena vaihtoehtona on allianssi."

Esittelijän perustelut

Hankesuunnittelupäällikkö Erja Erra ja arkkitehti Pirjo Sipiläinen ovat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelys-
sä.

Kaupunkiympäristö on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa 12.2.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 23.5.2017 § 167 Laakson yh-
teissairaalan tarveselvityksen. Silloin sosiaali- ja terveyslautakunta 
edellytti, että suunnitteluvaiheessa arvioidaan vielä psykiatristen sairaa-
lapaikkojen riittävyys kuullen henkilöstöä ja mielenterveysjärjestöjä se-
kä tarvittaessa tarkennetaan suunnitelmaa tältä osin. Lautakunta edel-
lytti lisäksi, että suunnitteluvaiheessa tulee myös arvioida sairaalapaik-
kojen vähennyksen edellyttämä resurssien lisäys avohoitoon. Lisäksi 
lautakunta edellytti, että kiinnitetään huomiota siihen, että hankkeen 
onnistumiselle on tärkeää riittävien avohoidon palvelujen lisäksi psy-
kiatrian asumispalvelujen järjestäminen Helsingin asuntokannassa. Li-
säksi painotettiin, että jatkosuunnittelussa huolehditaan asianmukaisten 
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korvaavien tilojen löytyminen purettaville terveyskeskukselle ja neuvo-
lalle.

Jatkosuunnittelussa on otettu huomioon lautakunnan tarveselvityksen 
hyväksymisen yhteydessä edellyttämät asiat. Terveysasemalle ja neu-
volalle on suunniteltu asianmukaiset korvaavat tilat.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Riina Kotaviita, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20700

riina.kotaviita(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala_HS_12022020
2 Laakson yhteissairaala Hs Liitteet 1-4 ja 6-8
3 Laakson yhteissairaala_Hs_Liitteet 1_4 ja 6_8_(henkilötiedot suojattu)
4 Liite 5 Ehdotussuunnitelmat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.01.2019 § 35

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Delfoi Oy:n tekemän han-
kintaoikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallinta-
päällikön 22.11.2018 (49 §) tekemästä Laakson yhteissairaalan logis-
tiikkasuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoikaisu-
vaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella ra-
kennetun omaisuuden hallintapäällikön päätöstä tulisi muuttaa.

11.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
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Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 310 32240
paivi.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 17.12.2018 § 
18

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti  

hyväksyä Collaprime Oy:n antaman, 12.11.2018 päivätyn tarjouksen 
Laakson yhteissairaalan cave- virtuaalijärjestelmästä arvonlisäverotto-
maan kattohintaan 59 800 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 
laativat hankesuunnitelman Laakson sairaala-alueelle toteutettavasta 
psykiatrian ja somatiikan yhteissairaalasta. Laakson yhteissairaalan 
8.5.2017 päivätty tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslauta-
kunnassa 23.5.2017 §167. 

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja sii-
hen liittyvää hankintayhteistyötä koskeva sopimus on hyväksytty kau-
punginhallituksessa 28.5.2018 §385 ja HUS:n hallituksessa 5.2.2018 § 
12.    

Kyseessä on poikkeuksellisen vaativa ja iso, yhteensä noin 150 000 
brm² laajuinen sairaalahanke. Hanke käsittää uudisrakentamisen ja 
vanhojen sairaalarakennusten peruskorjaamisen lisäksi uusien katu- ja 
tunneliyhteyksien toteuttamisen sairaalan tontille. Hankkeen toteutta-
minen edellyttää myös uuden asemakaavan laatimisen alueelle. 

Hankkeessa on mukana tilaajien, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja 
muiden asiantuntijoiden lisäksi yli kymmenen sairaalan eri toimintoja 
edustavaa käyttäjän työryhmää. Sairaala suunnitellaan eri osapuolten 
yhteistyönä käyttäjälähtöisyyttä ja toimintaa painottaen.

Cave- virtuaalijärjestelmä rakennetaan sille varattuun erilliseen tilaan. 
Suunnitelmien tarkastelu ja kehittäminen tapahtuu cave- tilassa virtuaa-
limallien avulla. Mallinnettu suunnitelma on kaikille osapuolille havain-
nollinen, helposti ymmärrettävä ja sen käyttö vähentää suunnittelurat-
kaisuihin liittyviä riskejä. Tilattavaa cavea voidaan käyttää Laakson 
hankkeen lisäksi myös muiden kaupungin hankkeiden suunnitelmien 
visualisoimiseen.
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Collaprime Oy on antanut 12.11.2018 päivätyn tarjouksen Laakson yh-
teissairaalan cave- virtuaalijärjestelmästä arvonlisäverottomaan katto-
hintaan 59 800 euroa. 

Collaprime Oy on kokenut sairaalarakennusten suunnittelun it- teknolo-
gian toimittaja. Collaprimen tarjoama cave on mitoiltaan sille varattuun 
tilaan sopiva ja helppokäyttöinen niin, että kaikki suunnitteluun osallis-
tuvat pystyvät käyttämään järjestelmää ja kommentoimaan suunnitel-
mia itsenäisesti. Hankkeen arkkitehtiryhmän käyttäjälähtöinen suunnit-
teluprosessi ja suunnitteluohjelmat ovat yhteensopivat Collaprime Oy:n 
tarjoaman caven käyttöjärjestelmän kanssa. Tarjouskilpailuun käytetty 
aika ja kilpailutuksen kautta mahdollisesti tarkoitukseen heikommin so-
piva laitteisto olisi todennäköisesti kokonaiskustannusten kannalta kal-
liimpi. 

Laakson yhteissairaalahankkeen cave- virtuaalijärjestelmä hankitaan 
Collaprime Oy:ltä 12.11.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti kattohin-
taan 59 800 euroa (alv 0%). Hankinnan arvonlisäveroton enimmäishin-
ta alittaa hankintalaissa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon. 

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko 
Yksikön päällikkö 29.06.2018 § 6

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
22.11.2018 § 49

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti

A

hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen ehdokasryhmittymän NHG 
Consulting Oy:n Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnittelijaksi.

B

oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin 
kaupungin puolesta logistiikkasuunnittelun sopimukset sekä mahdolli-
set lisä- ja muutostyötilaukset.
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Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 28.5.2018/§385 ja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018/§12 hyväksynyt Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää han-
kintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti hankin-
tojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kaupunki vas-
taa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja HUS valmistelivat 
ja toteuttivat yhteistyössä Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnitte-
lun hankinnan. Hankinta-asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen 
rakennuttamis- ja hankintajaostossa. 

Logistiikkasuunnittelun kilpailutus toteutettiin avoimena menettelynä. 
Hankinnasta julkaistiin 10.10.2018 hankintailmoitus sähköisessä ilmoi-
tuskanava Hilmassa. 

Tarjoukset tuli jättää 31.10.2018 klo 13.00 mennessä Helsingin kau-
pungin Tarjouspalveluun. Määräaikaan mennessä jätettiin seuraavat 
kolme (3) tarjousta: 

- Tarjoaja Delfoi Oy

- Tarjoaja NHG Consulting Oy

- Tarjoaja EP-Logistics Oy (alihankkijana SKA-research Oy)

Kaikkien saapuneiden tarjousten osalta tarkastettiin, täyttävätkö tarjoa-
jat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ovat-
ko tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia. 

Soveltuvuusvaatimuksia tarkastettaessa tarjoaja EP-Logistics Oy il-
moitti vetäytyvänsä kilpailusta.

Tarjoajat Delfoi Oy ja NHG Consulting Oy täyttivät soveltuvuusvaati-
mukset.

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein tehdyn hintavertailun perus-
teella NHG Consulting Oy esitetään valittavaksi Laakson yhteissairaa-
lan logistiikkasuunnittelusta vastaavaksi toimijaksi.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.  

Tilaajan arvio suunnittelun arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta 
hankesuunnitteluvaiheessa on noin 180 000 euroa ja koko hankinnan 
osalta noin 420 000 euroa. 
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Kaupunginhallituksen hyväksymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaiheen toteuttamista koskevan sopimuksen mukainen han-
kesuunnitteluvaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9 miljoonaa 
euroa. Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa hankesuunnittelun 
kustannuksista 59% ja HUS 41 %. Kaupungin osuus hankesuunnittelu-
vaiheen logistiikkasuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottoma-
na noin 106 200 euroa ja HUS:n osuus noin 73 800 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 39

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 38

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 37

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 12.04.2018 § 11

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 06.11.2018 § 169

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti

A

hyväksyä tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaan tarjouk-
sen antaneen ehdokasryhmittymän Unitas Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelijaksi.

B

oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin 
kaupungin puolesta hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun so-
pimukset sekä mahdolliset lisä- ja muutostyötilaukset kaupunginhalli-
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tuksen 28.5.2018 §385 hyväksymän Helsingin kaupungin ja HUS:n vä-
lisen Laakson yhteis-sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista 
ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 28.5.2018 §385 ja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018 §12 hyväksynyt Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää han-
kintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti hankin-
tojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kaupunki vas-
taa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja HUS valmistelivat 
ja toteuttivat yhteistyössä Laakson yhteissairaalan LVI- suunnittelun 
hankinnan. Hankinta-asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen ra-
kennuttamis- ja hankintajaostossa. 

Rakennesuunnittelun kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelynä. 
Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus 11.5.2018 ja hankintailmoitus 
27.6.2018 sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. 

Osallistumishakemukset tuli jättää 15.8.2018 klo 13.00 mennessä. 
Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryh-
mittymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. 

Ehdokkaiden valintaperusteiden mukaisesti arvioitaviksi esittämät refe-
renssit pisteytettiin ehdokkaiden vertailemiseksi. Suoritetun arvioinnin 
perusteella tarjouskilpailuun valittiin kaikki neljä ehdokasta eli ryhmitty-
mä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Pöyry 
Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), ryhmittymä Ramboll-
Sweco (Ramboll Finland Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy), WSP Fin-
land Oy ja Sitowise Oy.

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö teki tarjouskilpailuun osallis-
tuvien valintapäätöksen 31.8.2018 §38. 

Tilaaja toimitti tarjoajille kutsun tarjousvaiheeseen sekä tarkistetut tar-
jouspyyntöasiakirjat 3.9.2018. Kaikille tarjoajille järjestettiin yhteinen 
tarjouspyyntöasiakirjojen esittelytilaisuus 12.9.2018. 

Tarjoajat jättivät 19.9.2018 alustavat tarjoukset (laatutarjous), joissa il-
moitettiin avainhenkilöiden kokemus sitovasti ja lopullisessa muodossa. 
Ehdokkaat Sitowise Oy ja WSP Finland Oy eivät jättäneet alustavaa 
tarjousta ja ilmoittivat vetäytyvänsä tarjouskilpailusta. Kaikkien tarjoa-
jien ilmoittamat avainhenkilöt täyttivät henkilöille asetetut vähimmäis-
vaatimukset.
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Tarjoajaryhmittymien avainhenkilöt osallistuivat case-tehtävän laatimis-
tilaisuuteen 26.9.2018. Kunkin tarjoajan kanssa järjestettiin kahdenkes-
kiset sopimusneuvottelut 9.10.2018.  

Tilaaja toimitti tarjoajille päivitetyt tarjouspyyntöasiakirjat ja kirjalliset 
vastaukset tarjoajien neuvotteluja varten jättämiin kysymyksiin 
12.10.2018. Tarjoajat jättivät lopulliset tarjouksensa (hintatarjous) 
22.10.2018 klo 13.00 mennessä. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin tarjous-
pyynnön mukaisina.

Laatupisteiden arvioinnin valmistuttua tilaajan arviointiryhmä avasi hin-
tatarjoukset 30.10.2018 ja laski laatu- ja hintapisteet yhteen.

Tarjousten lopulliset laatu- ja hintapisteet ovat seuraavat:

Ehdokasryhmittymä Ramboll-Sweco 98,31 pistettä

Unitas 100 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskil-
pailussa sai ryhmittymä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy, Pöyry Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), jo-
ka esitetään valittavaksi Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelusta 
vastaavaksi toimijaksi.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.  

Tarjouspyynnön mukaisesti tehdään Laakson yhteissairaalan rakenne-
suunnittelua koskeva kirjallinen tilaus kustakin suunnitteluvaiheesta 
erikseen. Tilauksessa määritellään kulloinkin tilattavan tehtävän sisältö 
ja veloituksen enimmäismäärä. 

Tämä päätös koskee hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun ti-
laamista. Tilaajan arvio hankesuunnitteluun tarvittavasta työmäärästä 
on noin 10 000 tuntia ja hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun 
arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta noin 800 000 euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaiheen toteuttamista koskevan sopimuksen mukainen han-
kesuunnitteluvaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9 miljoonaa 
euroa. Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa hankesuunnittelun 
kustannuksista 59% ja HUS 41%. Kaupungin osuus hankesuunnittelu-
vaiheen rakennesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottomana 
enintään noin 472 000 euroa ja HUS:n osuus enintään noin 328 000 
euroa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 26 (47)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
10.03.2020

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

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 168

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 167

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 28.06.2018 § 107

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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§ 41
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta

HEL 2019-011004 T 02 08 02 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä ikääntyneiden ympäri-
vuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja 
ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaes-
sa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

Lisäksi lautakunta edellytti, että uuteen laskentakaavaan siirryttäessä 
hoitajamitoitus ei vähene nykyisestä.

B Samalla lautakunta oikeutti sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 
johtajan

- tekemään hankinnasta päätökset

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Jäsenet Cecilia Ehrnrooth ja Kati Juva ilmoittivat esteellisyydestään 
ennen asian käsittelyn aloittamista ja poistuivat kokoustilasta asian ko-
ko käsittelyn ajaksi. Molempien jäsenien esteellisyyden syy on palve-
lussuhdejäävi (hallintolaki 28.1 § kohta 4).

Jäsen Kati Juvan henkilökohtainen varajäsen Hannu Tuominen osallis-
tui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Katju Aro: Lautakunta edellyttää, että uuteen laskentakaavaan 
siirryttäessä hoitajamitoitus ei vähene nykyisestä.

Kannattaja: jäsen Reko Ravela

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Katju Aron vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Reko Ravela: Muutetaan seuraavat kohdat alla olevaan muo-
toon:
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- Kohdan "Hankintamenettely" viimeinen kappale: "Tilaaja asettaa pal-
veluntuottajat etusijajärjestykseen hinta-laatusuhteen perusteella. So-
pimuskauden aikana toimitaan puitesopimukseen kirjattujen säännös-
ten nojalla."

- Kohdan "Dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen" viimeinen kappale: 
"Ensimmäisenä sopimusvuonna etusijajärjestys luodaan hinnan (80 % 
painoarvolla) sekä laatutekijöiden (20 % painoarvolla). Toisen kerran 
järjestelmää avattaessa etusijajärjestys laatutekijöiden painoarvo nou-
see 60 prosenttiin. Tällöin myös vanhojen, puitesopimuksen jo solmi-
neiden palveluntuottajien on toimitettava laatuvertailua varten tarvitse-
mansa tiedot tilaajalle."

Jäsen Reko Ravelan vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Riia Järvenpää: Palvelukuvauksen kohdasta 5.3 (liite 1) poiste-
taan lause "Tilaaja suosittelee, että tarjotusta ruuasta 20 % olisi luomua 
ja/tai lähituotettua ruokaa". Perusteluni: Rahaa aterioihin on käytettä-
vissä rajallinen määrä per yksikkö. Samaan aikaan ikääntyneiden ih-
misten ravitsemustila on Suomessa usein huono. Toivoisin, että palve-
luissa keskityttäisiin palvelukuvauksen mukaisesti asukkaan hyvinvoin-
nin ja elämänlaadun edistämiseen myös ruokavalinnoissa. Ikäihmisten 
ravitsemuksen suhteen kansalliset suositukset ovat selkeät: maistuva, 
monipuolinen ja proteiinirikas ruoka on tärkeä tekijä hyvinvoinnissa.

Kannattaja: jäsen Aleksi Niskanen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Riia Järvenpää)

Jaa-äänet: 10
Katju Aro, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Sanna-
Mari Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas 
Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Riia Järvenpää, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Cecilia Ehrnrooth
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 2 (poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta yksimielisesti hyväksytyn 
vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)
6 Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)
7 Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

A hyväksyä ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen kil-
pailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja 
terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin vält-
tämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan
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- tekemään hankinnasta päätökset

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan (HEL 
2016-001793) sopimuskausi päättyy 31.12.2020.

Helsingin kaupunki tuottaa ikääntyneiden ympärivuorokautista palve-
luasumista kymmenessä seniorikeskuksessa, ostaa sitä puitesopimuk-
silla ja tarjoaa asiakkailleen myös palvelusetelivaihtoehdon. Vuonna 
2019 kaupungin omien palveluasumispaikkojen määrä oli noin 1 750 
paikkaa. Ruotsinkielisten ikääntyneiden palveluasumispaikkojen osalta 
kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa. Ikääntyneiden palve-
luasumisen puitesopimuspaikkoja ostettiin vuonna 2019 yhteensä 
1 245, joista 209 paikkaa on ruotsinkielistä palveluasumista. Palveluse-
teliasiakkaita oli vuoden 2019 aikana yhteensä 470.  

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategisena tavoitteena 
on ikääntyneiden henkilöiden kotona asumisen tukeminen ja kotiin vie-
tävien palvelujen kehittäminen kansallisten sosiaali- ja terveydenhuol-
lon linjausten mukaisesti. Palvelurakenteen muutos tarkoittaa edelleen 
laitoshoidon vähenemistä ja asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien li-
säämistä muun muassa kehittämällä palvelusetelivaihtoehtoa palvelu-
jen ostamisen tapana. Helsingissä on laaja ikääntyneiden ympärivuo-
rokautisen hoivan palvelutuotanto, jota kaupunki täydentää tulevalla 
sopimuskaudella ostamalla arviolta noin 1 200–2 000 palveluasumisen 
paikkaa vuosittain.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena olevalla vanhuspalvelulain (980/2012) ja sosiaali-
huoltolain (1301/2014) mukaisella palveluasumisella tarkoitetaan ikään-
tyneiden pitkäaikaista asumista ja asiakkaan avuntarpeeseen perustu-
vaa ympärivuorokautista hoivaa. 

Palveluntuottajan tarjoamassa ikääntyneiden ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa tulee noudattaa voimassaolevaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä muuta kyseisten palvelujen järjestämiseen liittyvää 
lainsäädäntöä. 
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala hankkii ikääntyneiden 
ympärivuorokautista palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta täs-
sä palvelukuvauksessa ja tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyin eh-
doin. 

Hankittavat palvelut on määritelty tarkemmin liitteessä 1. Palveluku-
vaus, jossa kuvataan hankittavien palvelujen sisältö ja tavoitteet sekä 
arvioitu palvelun tarve. Palvelukuvauksessa on kuvattu myös hankitta-
vien palvelujen laadulle asetetut ehdottomat vähimmäisvaatimukset.  

Palvelukuvauksessa asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden on täytyt-
tävä jokaisen tarjotun palvelun kohdalla. Kaikki palvelujen sisällölle ja 
laadulle asetetut vaatimukset sisältyvät palvelun hintaan.

Asiakkaat

Palvelua hankitaan ikääntyneille asiakkaille. Ikääntyneellä asiakkaalla 
tarkoitetaan iäkästä henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen 
tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkanei-
den, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi 
taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta (laki ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 980/2012).

Asiakasosallisuus hankinnan valmistelussa

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan suun-
nitteluun haluttiin aiempaa vahvemmin mukaan asiakkaat, heidän 
omaisensa, järjestöt sekä palveluntuottajat. 

Hankinnan valmistelua varten on toteutettu työpajoja nykyisille ja po-
tentiaalisille asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä järjestöjen ja palve-
luntuottajien edustajille. Työpajoissa on kartoitettu osallistujien näke-
myksiä nykytilanteesta ja yhteisen kehittämisen tarpeesta ikääntynei-
den ympärivuorokautisesta palveluasumisesta.

Vanhusneuvoston edustajia on kuultu myös ryhmähaastattelussa.

Palveluntuottajat kutsuttiin lisäksi erilliseen markkinavuoropuhelutilai-
suuteen, jossa esillä oli palvelukuvauksen keskeiset kohdat ja käytettä-
vän hankintamenettelyn kuvaus.

Työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa esiin nousseet kehittämisehdotuk-
set liitettiin osaksi palvelukuvausta ja tarjouspyyntöä.

Hankinnan valmistelussa on myös analysoitu vuoden 2019 asiakastyy-
tyväisyyskyselyn tulokset sekä vuoden 2019 syksyn RAI-tulokset.
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Hankittavan palvelun rakenne ja laatu

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hankkii ikääntyneiden 
henkilöiden ympärivuorokautista palveluasumista yksityisiltä palvelun-
tuottajilta palvelukuvauksessa ja tarjouspyynnössä tarkemmin määritel-
lyin ehdoin.

Hankinta jakautuu neljään erilaiseen ympärivuorokautisen palveluasu-
misen palvelumuotoon (kohteeseen):

- kohde A: Ympärivuorokautinen palveluasuminen suomenkielisille 
ikääntyneille. Palvelun arvioitu tarve: 1 000–1 500 paikkaa

- kohde B: Ympärivuorokautinen palveluasuminen ruotsinkielisille 
ikääntyneille. Palvelun arvioitu tarve: 200–400 paikkaa

- kohde C: Ympärivuorokautinen erittäin haastavasti käyttäytyvien 
asiakkaiden palveluasuminen. Palvelun arvioitu tarve: 70–100 paikkaa

- kohde D: Ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdeongelmaisille 
ikääntyneille. Palvelun arvioitu tarve: 30–40 paikkaa.

Hankittava palvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua. Palvelun 
asiakaspaikkakohtainen kuukausihinta asumisyksikössä sisältää kiin-
teän perusmaksun, palvelumaksun, ateriamaksun ja vuokran.  

Ympärivuorokautisen palveluasumisen tavoitteena on tarjota asiakkaal-
le mahdollisuus aktiiviseen asumiseen ja kuntouttavaan hoivaan es-
teettömässä, turvallisessa ja kodinomaisessa asuinympäristössä. 
Asiakkailla on mahdollisuus osallistua yhteisön arkeen. 

Hankinnan valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota hankittavan 
palvelun korkeaan laatuun sekä laadun valvontaan. Hankittavat palve-
lut ja niiden mitattavat laatuvaatimukset määritellään yksityiskohtaisesti 
tarjouspyyntöön kuuluvassa palvelukuvauksessa (liite 1). Palveluku-
vaus sisältää palveluasumisen hankinnan kohteen kuvauksen ja ehdot-
tomat laatuvaatimukset kaupungin ostamalle palvelulle. Laatuvaati-
mukset voidaan jakaa neljään pääosa-alueeseen, joita ovat hoito, elä-
mänsisältö, henkilöstö ja tilat. Palveluasumisen tulee edistää asiakkaan 
hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hankinnassa edelly-
tetään laatuvaatimusten toteutumista 100-prosenttisesti. Laatutason on 
pysyttävä asetetulla, korkealla vaatimustasolla koko sopimuskauden 
ajan.

Tilaaja ja palveluntuottaja suorittavat vuosittain sopimuskatselmusten 
yhteydessä palveluntuottajaa koskevan laatuarvioinnin. Laatuarvioin-
nissa käydään läpi laatumittarit, sovitut laaturaportit sekä palveluista 
kerätty palautetieto. Lisäksi tilaaja valvoo sopimusta sekä seuraa ja 
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tarvittaessa ohjaa palveluntuottajan toimintaa jatkuvana valvontana ja 
reagoi välittömästi, mikäli sopimuspoikkeamia havaitaan. Jos sopimus-
kauden aikainen palvelun laadun valvonta osoittaa, että palvelun laatu 
ei vastaa sitä, miten palvelu on palvelukuvauksessa sekä palveluntuot-
tajan tarjouksessa määritelty, tilaaja ei ohjaa palveluun uusia asiakkai-
ta. Asiakastilaukset jatkuvat vasta kun tuottaja on todentanut palvelun 
täyttävän laatuvaatimukset. Tilaajalla on myös oikeus sopimussakkoon 
tai sopimuksen purkamiseen, mikäli laatuvirheitä ja sopimusrikkomuk-
sia havaitaan, eikä palveluntuottaja korjaa niitä sopimuksessa edellyte-
tyllä tavalla. Uusien asiakkaiden ohjaamatta jättäminen on kuitenkin 
usein sakkoa tehokkaampi tapa puuttua tuottajan palvelulaadun toistu-
viin ongelmiin.

Lisäksi avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi jokainen palvelun-
tuottaja velvoitetaan julkaisemaan tilaajan tekemän valvontaraportin in-
ternetsivuillaan. Myös tilaaja julkaisee valvontakäyntien raportit sekä 
yhteenvedon omilla internetsivuillaan.

Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, joka tarkoittaa 
hankintayksikön itsensä suunnittelemaa, hankintalain (1397/2016) pe-
riaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palvelujen 
hankkimiseen. Dynaamisen puitejärjestelyn tarkoituksena on turvata 
palvelujen saatavuus ja uusien toimijoiden markkinoille pääsy sopi-
muskauden aikana. Hankintayksikkö tekee hankintasopimukset dy-
naamiseen puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien kanssa.

Dynaaminen puitejärjestely on kestonsa ajan avoin kaikille tarjous-
pyynnön vaatimukset täyttäville palveluntuottajille esityksen liitteessä 2 
Hankintamenettelyn kuvaus esitetyllä tavalla.

Palveluntuottajat ilmoittautuvat mukaan dynaamiseen puitejärjestelyyn 
sen perustamisvaiheessa jättämällä tarjouksen yhteen tai useampaan 
palvelumuotoon / kohteeseen. Palveluntuottajan on sitouduttava tar-
jouksessaan tarjouspyynnön vaatimuksiin ja ehtoihin, kuten palvelun 
laatua koskeviin vaatimuksiin. 

Tarjouksen yhteydessä palveluntuottaja yksilöi tarjoamansa asumispal-
veluyksikön, kapasiteetin sekä antaa hinnat. Paikkamäärä on aina ar-
vio. 

Kaikki tarjouspyynnön kriteerit täyttävät tarjoajat sekä tarjouspyynnön 
soveltuvuusvaatimukset ja palvelua koskevat vaatimukset täyttävät tar-
joukset valitaan palveluntuottajiksi.
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Tilaaja asettaa palveluntuottajat etusijajärjestykseen puitejärjestelykau-
den ensimmäisen ja toisen vuoden aikana hinnan perusteella ja puite-
sopimuskauden kolmannesta vuodesta lähtien hinta-laatusuhteen pe-
rusteella. Sopimuskauden aikana toimitaan puitesopimukseen kirjattu-
jen säännösten nojalla.

Dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen

Dynaaminen puitejärjestely avataan sopimuskauden aikana arviolta 
vuoden välein. Ensimmäisen kerran puitejärjestely on tarkoitus avata 
marraskuussa 2021.

Dynaamisen puitejärjestelyn avauduttua uudestaan palveluntuottaja, 
joka ei ole jättänyt tarjousta tai ei ole tullut valituksi palveluntuottajaksi 
dynaamisen puitejärjestelyn perustamisvaiheessa, voi jättää tarjouksen 
ja tulla valituksi palveluntuottajaksi. Lisäksi dynaamisen puitejärjestelyn 
perustamisvaiheessa valitut palveluntuottajat voivat jättää dynaamisen 
puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä uuden tarjouksen uusien toimin-
tayksiköiden tai osa-alueiden osalta.

Dynaamiseen puitejärjestelyyn jo hyväksytyillä palveluntuottajilla on 
kunkin dynaamisen puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä oikeus tar-
kentaa alkuperäistä tarjoushintaansa, kuitenkin siten, että ainoastaan 
hinnan lasku on mahdollinen ensimmäisen kerran järjestelyn tullessa 
avatuksi. Hintaa voidaan toisen kerran järjestelyn tullessa avatuksi 
myös esittää korotettavaksi ottaen huomioon, mitä hinnan korotusten 
perusteista on puitesopimuksessa sovittu.

Etusijajärjestystä muutetaan sen mukaisesti kuin dynaamisen puitejär-
jestelyn avaamisella on saatu uusia tarjouksia sekä hintojen ja laadun 
vertailussa on päädytty uuteen etusijajärjestykseen

Toisesta sopimusvuodesta alkaen puitejärjestelyn osapuolet ovat vel-
volliset toimittamaan laatuvertailua varten tarvittavat vertailuperusteet. 
Myös uusien palveluntarjoajien on toimitettava kyseiset vertailuperus-
teet tarjouksensa yhteydessä. 

Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty 
ehdottomina vähimmäisvaatimuksina siten, että ne vastaavat hankin-
tayksikön määrittelemää täyttä laatutasoa. Hankintalain 115 §:n edellyt-
tämänä perusteluna voidaan siten todeta, että koska korkea laatutaso 
on jo muutoin huomioitu hankinnassa vähimmäisvaatimuksina, koko-
naistaloudellisen edullisuuden perusteena voi olla pelkkä halvin hinta. 

Toisen kerran järjestelmää avattaessa etusijajärjestys luodaan hinnan 
(40 % painoarvolla) sekä laatutekijöiden (60 % painoarvolla). Tällöin 
myös vanhojen, puitesopimuksen jo solmineiden palveluntuottajien on 
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toimitettava laatuvertailua varten tarvitsemansa tiedot tilaajalle. Etusija-
järjestyksen laatiminen ja vertailtavat kriteerit eivät vaikuta palvelunku-
vauksessa määriteltyihin laatustandardeihin.

Tehtävät sopimukset

Palvelun sopimuskausi on kuuden (6) vuoden mittainen ja se on suun-
niteltu alkavaksi 1.1.2021. 

Tilaaja tekee hankintasopimukset hankintapäätösten mukaisesti valit-
semiensa palveluntuottajien kanssa liitteen 3 Sopimusluonnos pohjalta.

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

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden neuvotella muutoksista so-
pimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä vaatimus 
muuttuu. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa 
sopimus kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämismallin tuomien mahdollisten muutosten 
vuoksi välttämätöntä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 4.2.2020 § 19 päättänyt sosiaali- ja 
terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että sairaa-
la-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintara-
ja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta 
päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavien 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 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johta-
ja. Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
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Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207
kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252
eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)
6 Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)
7 Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2020 § 27

HEL 2019-011004 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.02.2020 Pöydälle

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari, hankinta-asiantuntija Eeva-
Liisa Rintala ja ostopalvelupäällikkö Henriika Lindroos olivat kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa 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-
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ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Jemina Sandell ei ollut läsnä 
kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi
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§ 42
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta kaupunkikonsernin pro-
sessien etenemisen parantamiseksi

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle Mika Ebelingin toivomusponnesta, jossa pyydetään selvit-
tämään mahdollisuudet parantaa prosessien etenemistä kaupunkikon-
sernissa:

"Toivomusponsi liittyy Botby grundskolan perusparannuksen hanke-
suunnitelmaan, jonka kustannukset nousivat rakentamisen viivästymi-
sen ja purkuvaiheessa ilmenneiden, ennakoitua suurempien vaurioiden 
ja muutostyötarpeiden takia. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt tutki-
mukset olivat puutteellisia, sillä rakennus oli käytössä, eikä riittäviä ra-
kenneavauksia ollut mahdollista tehdä. Muutokset lisäsivät kustannuk-
sia, aikataulupaineita sekä ilta- ja viikonlopputöitä.

Vastaavat ongelmat ovat tyypillisiä myös sosiaali- ja terveystoimialan 
peruskorjaushankkeissa. Käytössä olevissa tiloissa ei ole mahdollista 
tehdä riittävän laajoja rakenneavauksia, jotta kaikki vauriot ja muutos-
työtarpeet olisivat ennakoitavissa. Tämä aiheuttaa rakentamisen aikai-
sia muutoksia, lisäkustannuksia ja aikataulun venymistä.

Kaupunkiympäristö vastaa hankesuunnitelmista, tarvittavien tutkimus-
ten ja suunnitelmien tekemisestä, kustannusarvioista ja niihin sisältyvis-
tä varauksista. Korjausrakentamisessa varausten tulee olla riittävän 
suuria, jotta hankesuunnitelman jälkeen purku- ja rakennusaikana il-
menevät vauriot on mahdollista korjata. Rakennusten kunnosta ei ole 
riittävästi tietoa.

Kustannusarvioissa tulee myös varautua ilta- ja viikonlopputöihin, jotta 
hankkeet pysyvät aikataulussa ja häiritsevät mahdollisimman vähän ra-
kennuksen muuta toimintaa. 

Moni sosiaali- ja terveystoimialan hanke on viivästynyt myös muista 
syistä, kuten tonttien puuttumisen, hitaan suunnittelun käynnistymisen 
tai päätöksenteon hitauden takia. 

Rakennushankkeiden sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää, että 
rakennushankkeiden prosessia kehitetään sujuviksi kaikkien hankkee-
seen osallistuvien kaupunkikonsernin eri osapuolten kanssa."
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika, toivomusponsi, kvsto 28.08.2019 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 31.3.2020 mennessä valtuutettu Mika Ebe-
lingin toivomusponnesta kaupunkikonsernin prosessien etenemisen pa-
rantamiseksi. Lausuntopyyntö on osoitettu myös kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kaupun-
kiympäristölautakunnalle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika, toivomusponsi, kvsto 28.08.2019 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 43
Sosiaali- ja terveyslautakunnan julkinen kokous ti 21.4.2020

HEL 2019-009710 T 00 00 02

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

Asia poistettiin esityslistalta, koska esittelijä peruutti ehdotuksensa so-
siaali- ja terveyslautakunnan hyväksymänä asiasta käydyn keskustelun 
jälkeen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2019 § 237

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 
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 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 
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
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§ 44
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 17.2.2020

44 § Hankintapäätös painehaavoja ehkäisevät ja hoitavat pyörätuolin 
istuintyynyt

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 27.2.2020

50 § Asiakkaiden ja potilaiden omien rahavarojen ja muun omaisuuden 
käsittely sosiaali- ja terveystoimialalla, PYSY078

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 2.3.2020

51 § Työkykyselvitys (pysyväisohje PYSY106)

52 § Määräys HelppiSeniorin Idän asiakasohjauksen sosiaalityönteki-
jälle mahdollisuudesta huollon tarpeen selvittämiseksi

Sosiaali -ja terveystoimialan toimialajohtaja 5.3.2020

53 § Hankinnan keskeytys, sosiaali- ja terveystoimialan eri palveluko-
konaisuuksien toimistokalusteiden hankinta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 6.3.2020

54 § Sosiaali- ja terveystoimialan virkistysmäärärahojen jakaminen 
henkilökuntakerhoille vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 10.3.2020

55 § Tartuntatautilain (1227/2016) 9 §:n mukaisen kunnan tartuntatau-
deista vastaavan lääkärin määrääminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 27.2.2020

10 § Sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla terveys- ja 
päihdepalvelujen palvelujen päälliköille 1.3.2020 alkaen
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Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 3.3.2020

11 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäinen sulkeminen 
ja toiminnan supistaminen huhtikuussa 2020

12 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
maaliskuussa ja huhtikuussa 2020

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 9.3.2020

13 § Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelujen lyhytaikainen 
sulkeminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 27.2.2020

13 § Malmin sairaalan osaston 15 sairaansijojen tilapäinen vähentämi-
nen ajalla 11.3. - 12.4.2020

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 3.3.2020

14 § Laakson sairaalan osastojen 2, 3, 4 ja 6 sairaansijojen tilapäinen 
vähentäminen ajalla 11.3. - 3.5.2020

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 6.3.2020

15 § Kotihoitopäällikön viran täyttäminen, keskinen kotihoitoyksikkö, 
työavain SOTE-03-13-20.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 37, 38, 39, 40, 41 (A), 42, 43 ja 44 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 41 § (B).

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

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

Reko Ravela

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.03.2020.


