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Melissa Sharma erityissuunnittelija
45-55 §
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§ 45
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 Leo Bergmanin ja varatar-
kastajaksi jäsen Kati Juvan.

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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§ 46
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Asian käsittelyn alussa esiteltiin lyhyesti Helsingin koronavirustilannet-
ta.

Seniorikonsultti Irmeli Suvanto oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa sosiaali- ja terveysministeriön hankerahoituksen hakutilan-
netta koskevan 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):

Sosiaali- ja terveysministeriön hankerahoituksen hakutilanne. Seniori-
konsultti Irmeli Suvanto on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokoukses-
sa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 47
Pohjoisen palvelualueen johtajan viran täyttäminen

HEL 2020-000840 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita yhteiskuntatieteiden maisteri 
Soili Partasen koulutuksen, kokemuksen, haastattelussa osoitetun so-
pivuuden sekä henkilöarvioinnin perusteella pohjoisen palvelualueen 
johtajan virkaan (vakanssinumero 032611) 1.5.2020 alkaen 6 882,99 
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja vi-
ranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. 

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Virkaan valittavan ei tarvitse esittää työterveyshuollon antamaa selvi-
tystä terveydentilastaan, koska se on esitetty jo aiemmin.  

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen pohjoinen palvelualue.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsit-
telyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja 
Jemina Sandell ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui ko-
koustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Kokous keskeytettiin virkaan esitetyn Soili Partasen haastattelun ajaksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo SOTE-03-115-19

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Viran muut hakijat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.12.2019 § 294 myöntää eron 
********** 1.2.2020 lukien pohjoisen palvelualueen johtajan virasta.

Samalla lautakunta päätti, että pohjoisen palvelualueen virka (vakans-
sinumero 032611) julistetaan haettavaksi julkisessa hakumenettelyssä 
hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Pohjoisen palvelua-
lueen johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22), ja 
viran kokonaispalkka on 6 882,99 euroa kuukaudessa. 

Pohjoisen palvelualueen johtajan virka oli julkisesti haettavana 
17.1.‒3.2.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekry-
tointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi työavaimella SOTE-03-115-
19. Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 19.1.2020. Sähköi-
sesti työpaikkailmoitus oli luettavissa Oikotien sekä Duunitorin työpaik-
kailmoituksissa, ja ilmoitusta markkinoitiin LinkedIn-palvelussa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan 
suoran alaisen virkaan ottamisesta. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 5 luvun 5.1.5 kohdan 
mukaan palvelua johtaa palvelualueen johtaja, joka toimii esimiehenä 
palveluun kuuluvien yksiköiden esimiehille.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkea-
koulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen 
suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijalta edellytetään sosi-
aali- ja terveydenhuollon ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta, vank-
kaa johtamiskokemusta ja kokemusta ikääntyneiden palvelujen johta-
misesta sekä taloushallinnon osaamista. Lisäksi edellytetään kykyä st-
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rategiseen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen yhdessä henkilö-
kunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. 

Pohjoisen palvelualue ja sen tehtävät

Pohjoisen palvelualue -palvelu sisältää monipuolisia, ennaltaehkäise-
viä, kotona selviytymistä ja kuntoutumista edistäviä palveluja sekä 
omana toimintana järjestettävän ympärivuorokautisen hoivan palvelut. 

Pohjoisen palvelualue muodostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat:

1. Pohjoinen kotihoitoyksikkö 
2. Koillinen kotihoitoyksikkö 
3. Syystien seniorikeskus 
4. Kustaankartanon seniorikeskus 

Kotihoito vastaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen kotihoidon 
palvelusta, jolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodos-
tamaa kokonaisuutta. Kotihoitoon sisältyvinä tukipalveluina annetaan 
ateria-, kauppa-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä kylvetys- ja sosi-
aalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. 

Seniorikeskus sisältää monipuolisia, ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumis-
ta edistäviä palveluja palvelukeskustoiminnasta ympärivuorokautiseen 
hoitoon ja hoivaan alueellisessa kokonaisuudessa. Seniorikeskusten 
palveluvalikoimaan kuuluu helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille tar-
koitettua avointa palvelukeskustoimintaa, pääsääntöisesti muistisairail-
le suunnattua päivätoimintaa, lyhytaikaishoitoa sekä toimintakykyä yl-
läpitävää ja kuntoutumista tukevaa hoitoa arviointi- ja kuntoutumisyksi-
köissä kotihoidon asiakkaille ja sairaalajakson jälkeen. Lisäksi seniori-
keskuksessa on pitkäaikaista ympärivuorokautista asumista joko palve-
luasumisena tai laitoshoitona. 

Palvelutalot ovat hallinnollisesti osa seniorikeskusta. Kaikkia edellä 
mainittuja seniorikeskuksen toimintoja on jokaisella palvelualueella, 
mutta yksittäisen seniorikeskuksen palveluvalikoimasta voi joku toimin-
to puuttua, jos sitä on lähialueella helposti saatavilla.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Pohjoisen palvelualueen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 40 
henkilöä. Vaadittu koulutus oli 36 hakijalla. Kokemusta vaativista joh-
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tamistehtävistä oli 19 hakijalla. Hakijoista yksi perui hakemuksensa ha-
kuajan päättymisen jälkeen. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Hakijat 
haastateltiin 5.2.2020 ja 12.2.2020. Hakijoita haastattelivat 5.2.2020 
toimialajohtaja ********** sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 
********** ts. henkilöstösuunnittelupäällikkö ********** sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan edustajat, apulaispormestari ********** 12.2.2020 
haastatteluihin osallistui ********** sijaan rekrytointikonsultti ********** 
Kaksi hakijaa kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Arviointi

Hakija ********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon 
Kuopion yliopistossa vuonna 2005. Lisäksi hän on suorittanut sosiaali- 
ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja). ********** Hakijan vahvuute-
na on monipuolinen kokemus ikääntyneiden palveluista ja niiden kehit-
tämisestä. Hänellä on vähäisempi kokemus laaja-alaisten muutosten 
johtamisesta ja erilaisten palvelujen kehittämisestä kuin virkaan esitet-
tävällä.

Hakija ********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon 
Tampereen yliopistossa vuonna 2008. Lisäksi hän on suorittanut ter-
veydenhoitajan tutkinnon ja työterveyshoitajan tutkinnon. ********** Ha-
kijan vahvuutena on laaja-alainen ikääntyneiden palvelujen tuntemus, 
mutta muihin haastateltuihin verrattuna pienemmällä alueella. Kokemus 
vaativista johtamis- ja hallintotehtävistä on vähäisempi kuin virkaan esi-
tettävällä.

Hakija ********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon 
Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2016. Lisäksi hän on suorittanut data-
nomin tutkinnon, johtamisen erikoisammattitutkinnon ja sairaanhoitajan 
tutkinnon. ********** Hakijan vahvuutena ovat vankka johtajuus, tiedolla 
johtaminen, kehittämistyö ja verkostoissa toimiminen. Hänellä on laajin 
haettavana olevan tehtäväkokonaisuuden tuntemus johdettavan toi-
minnan näkökulmasta.

Hakija ********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon 
Kuopion yliopistossa vuonna 2010. Lisäksi hän on suorittanut sairaan-
hoitajan AMK-tutkinnon ja johtamisen erikoisammattitutkinnon. 
********** Hakijan vahvuutena on laaja-alainen sote-palvelujen toimin-
nan tuntemus, mutta ison kokonaisuuden johtamiskokemus sekä muu-
tosten johtamiskokemus on vähäisempi kuin virkaan esitettävällä.

Hakija ********** on suorittanut terveydenhuollon maisterin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 1989. Lisäksi hän on suorittanut röntgen- 
ja erikoisröntgenhoitajan tutkinnot. ********** Hakijan vahvuutena on 
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ikääntyneiden palvelujen tuntemus. Hänellä on vähäisempi kokemus 
laaja-alaisesta muutosten johtamisesta verrattuna muihin hakijoihin.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon 
sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että ********** 
on parhaat edellytykset pohjoisen palvelualueen johtajan virkaan kuu-
luvien tehtävien hoitamiseen. ********** valintaa puoltaa hänen koulu-
tuksensa, laaja-alainen kokemuksensa haastavista johtamistehtävistä, 
syvällinen ikääntyvien palvelujen tuntemus, näytöt uudistusten toteut-
tamisesta sekä todennettu johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimin-
tatavoissa ja muutosten johtamisessa. Hänellä on hyvä käsitys tulevai-
suuden haasteista ikääntyneiden palveluissa. Hänen johtamistyylinsä 
on tavoitteellista ja avointa. Lisäksi hänellä on hyvät viestintä- ja vuoro-
vaikutustaidot.

Muuta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua esi-
tykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä 
henkilöarviointiraporttiin ennen kokousta ja kokouksen aikana. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo SOTE-03-115-19

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Viran muut hakijat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
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Taloushallintopalvelut
Työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut
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§ 48
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 tilinpäätös

HEL 2020-003082 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sosiaali- 
ja terveystoimialan tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet ko-
koukseen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2019 on laadittu kau-
pungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) nou-
dattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu ti-
linpäätösliitteessä.

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2019 ta-
lousarviossa 2 109,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toteutuneet 
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menot olivat 2 164,0 milj. euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrä-
rahat 54,9 milj. eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 186,2 milj. euroa, mikä ylitti talousar-
vion 8,2 milj. eurolla. 

Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi talousarviokohtaa, jotka toteutuivat 
seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu mää-
rärahaa 1 424,5 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 1 429,8 
milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 5,3 milj. eurolla. 
Talousarviokohdan ylityksestä 2,3 milj. euroa oli niin sanottua teknistä 
ylitystä, joka johtuu kuolinpesien kirjauksesta käyttötalousmenoihin ta-
seen sijasta. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.2.2020 sosiaali- ja ter-
veyspalveluille talousarvion ylitysoikeuden. Sosiaali-ja terveyspalvelu-
jen tulomääräraha oli 156,8 milj. euroa. Toteutuneet tulot olivat 163,6 
milj. euroa, joten tulot ylittyivät 6,8 milj. eurolla. 

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 1,1 milj. eurolla ja tulot to-
teutuivat talousarvion mukaisesti. 

Vastaanottokeskusten ja valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen 
(nettobudjetoitu talousarviokohta) menot ja tulot ylittivät talousarvion. 
Tulojen ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate ylittyi 1,9 milj. 
eurolla. 

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot ylittivät talousarvion 4,5 
milj. eurolla ja tulot alittivat talousarvion, joten talousarviokohdan sitova 
toimintakate alittui 5,3 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi 
26.2.2020 talousarviokohdalle toimintakatteen alitusoikeuden.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan menot 
ylittivät talousarvion 46,0 milj. eurolla. Ylitys johtui palvelutuotannon ja 
laskutuksen sekä kuntayhtymän alijäämän arvioitua suuremmista to-
teumista.

Investointitalous

Toimialan investointeihin oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen 
15,1 milj. euroa, josta toteutui 10,7 milj. euroa. Merkittävimpiä inves-
tointeja olivat Kallion perhekeskuksen käynnistyminen sekä tietoteknii-
kan investoinnit Apotin käyttöönoton vaatimukset huomioiden. Määrä-
rahoja jäi käyttämättä 4,7 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi 
26.2.2020 sosiaali- ja terveyslautakunnalle 3,5 milj. euron ylitysoikeu-
den vuoden 2020 talousarvioon sosiaali- ja terveystoimialan esityksen 
mukaisesti. 
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 49
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 toimintakertomus

HEL 2020-003175 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 toimintakertomuksen ja lähet-
tää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin ja sen toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain tilinpäätöksen 
lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimialakohtaiset toi-
mintakertomukset. 

Toimialat laativat vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Toimialat lä-
hettävät toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakun-
tansa kautta kertomusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Toimintakertomus tarjoaa lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja 
toimialan kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteu-
tumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. 

Toimintakertomuksessa myös kuvataan olennaiset toiminnassa ja or-
ganisaatiossa kuluneen vuoden aikana tapahtuneet muutokset.
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Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 toimintakertomus on tämän 
asian liitteenä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitelmasta

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 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 
HUSin osuudeksi noin 40 prosenttia. Lopulliset vuokrakustannukset 
määräytyvät toteutuneiden kustannusten ja laajuuksien mukaan sekä 
niiden toimintojen mukaan, jotka yhteissairaalaan sijoittuvat. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 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 -
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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

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.
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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. 

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."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää suun-
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nittelemaan psykiatrisen osastohoidon kokonaisuutta siten, että koko-
naisuutena psykiatristen osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteutta-
misen seurauksena vähene.

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisesti.

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 
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, 
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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

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.
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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. 

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 
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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

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 
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
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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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.03.2020 § 40

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.03.2020 Pöydälle

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

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-
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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
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 
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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.

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
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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.

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.
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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. 

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
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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-
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.
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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.

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. 
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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.

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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§ 51
Palvelutalojen ja Töölön seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinta

HEL 2019-008841 T 02 08 02 00

Päätös

A   Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä palvelutalojen ruoka-
palvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttä-
mättömiä, vähäisiä muutoksia.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa palvelukuvauksen 
kohdan 5.2 ensimmäisen kappaleen lopun kuulumaan seuraavasti:

"Asiakas voi halutessaan tilata ennakkoon myös vegaaniaterian sa-
maan hintaan. Pyynnöstä on myös oltava tarjolla kauramaitoa tms. 
kasvisrasvatuotetta kahvin/teen kanssa ilman lisämaksua."

B   Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalvelujen johtajan

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

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttua asiantuntijaa, eikä tämä siitä syystä osallistunut kokoukseen.

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 Jemina Sandell poistui kokouk-
sesta tämän asian käsittelyn aikana eikä ollut läsnä kokouksessa siitä 
päätettäessä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Muutetaan palvelukuvauksen kohdan 5.2 ensimmäi-
sen kappaleen loppu virkkeen "Uskonnollisista, eettisistä ja mieltymyk-
sellisistä syistä toteutettava lakto-ovo-vegetaarinen kasvisruoka on pe-
rusruoan hintaista" jälkeen kuulumaan seuraavasti: "Asiakas voi halu-
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tessaan tilata ennakkoon myös vegaaniaterian samaan hintaan. Pyyn-
nöstä on myös oltava tarjolla kauramaitoa tms. kasvisrasvatuotetta 
kahvin/teen kanssa ilman lisämaksua."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Leo Bergman: Poistetaan hankinnasta ruokaan liittyvät kotimai-
suusvaatimukset. Kotimaisuus ei ole tae ruuan laadusta tai terveelli-
syydestä.

Jäsen Leo Bergmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Milla Härkönen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43118

milla.harkonen(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin

marita.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
2 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
3 Salassa pidettävä (HankL 1397/ 2016 § 138,  § 60)
4 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
5 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
6 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
9 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
10 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
11 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 §138, §60)
12 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
13 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
14 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
15 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
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terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työryhmä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tukipalvelujen ruokapalveluasiantuntija Milla Härkönen on kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Palveluhankinta koskee sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalveluihin kuuluvien Hopeatien, Madetojan, Kannelmäen 
ja Siltamäen palvelutalojen ja Töölön seniorikeskuksen ruokapalvelujen 
järjestämistä yksikköjen asiakkaille liitteenä olevien palvelukuvausten 
mukaisesti.

Palvelutalojen ja seniorikeskuksen toiminta on ympärivuorokautista ja 
ruokapalveluja tarvitaan vuoden jokaisena päivänä. Hankittaviin palve-
luihin kuuluvat ruokapalvelujen suunnittelu, tuottaminen, ruoan toimit-
taminen asiakkaalle noudattaen sovittuja aikatauluja ja toimintatapoja 
sekä palvelun kehittäminen palvelukuvauksessa määritellyllä tavalla. 
Palveluntuottaja suunnittelee tilaajan määrittelemien ruokavalioiden to-
teutuksessa tarvittavat ruokalistat ja ruokaohjeet.

Yksikköjen asiakkaat ovat ikääntyneitä henkilöitä, päivätoiminnan 
asiakkaita, ulkopuolisia asiakkaita sekä palvelutalojen henkilökuntaa.

Arvioitu ruokapalvelun tarve on päivittäin 428 asukkaalle. Lisäksi ruo-
kapalvelua voivat käyttää päivätoiminnan asiakkaat, joita on noin 50 
henkilöä päivässä sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta, jota on 
yhteensä 380.

Tuotettavat palvelut ja niiden sisältö ovat: 

Asukasruokailuun sisältyvät aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja 
iltapala sekä tarvittaessa yöpala.

Päivätoiminnan ruokailuun sisältyvät aamupala, lounas, päiväkahvi tai 
lounas, päiväkahvi ja päivällinen.

Palvelun käyttäjien itse maksettavat palvelut:
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 Palvelukeskusateriaan sisältyvät kaikki aterian osat: pääruoka, 
energialisäke, lämmin kasvislisäke, salaatti, öljypohjainen salaatin-
kastike, leipä, levite, ruokajuoma ja jälkiruoka.

 Henkilöstölounas, jonka sisältö on sama kuin asukasruokailussa tai 
palvelukeskusateriassa.

 Tilaustarjoilut ja välitystuotteet, joihin sisältyy asiakkaan tilaustarjoilu 
asiakkaan tarpeiden mukaan sekä elintarvikkeita välitystuotteina 
osastoille.

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 24.11.2015 § 344 hyväksynyt Hopea-
tien, Kannelmäen, Madetojan ja Siltamäen palvelutalojen ruokapalvelu-
jen kilpailuttamissuunnitelman vuonna 2020. Tavoitteena on ollut lisätä 
toimialan kilpailutettavien ruokahuoltopalvelujen määrä 20 prosenttiin 
viiden vuoden aikana. Hopeatien, Madetojan ja Kannelmäen ruokapal-
velut on kilpailutettu viimeksi vuonna 2014 sopimuskaudelle 
1.11.2014‒30.11.2018, jota täydentää kahden vuoden optiokausi. 

Töölön seniorikeskuksen ruokapalvelut on kilpailutettu vuonna 2018 
ajanjaksolle 3.1.2019‒31.12.2022. Nykyinen palveluntuottaja on irtisa-
nonut sopimuksen, mistä johtuen hankinta on kilpailutettava uudelleen.

Kaupunginvaltuusto on 8.10.2014 § 322 käsitellessään Palmia-
liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestämistä päättänyt, että 
Siltamäen palvelutalon ruokapalvelujen kilpailutukseen sisällytetään 
liikkeen luovutus. Siltamäen palvelutalon kilpailutuksen voittanut palve-
luntuottaja on velvollinen ottamaan liikkeen luovutuksen periaatteen 
mukaisesti palvelukseensa kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työ-
tä jäävän henkilöstön.

Hankintamenettely

Palvelutalojen ja seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinnasta järjes-
tetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain 
(1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Tarjouskilpailun kohteet ovat: 

 Hopeatien palvelutalo
 Madetojan palvelutalo
 Kannelmäen palvelutalo
 Siltamäen palvelutalo
 Töölön seniorikeskus
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Kilpailutuksessa tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan tarjouksen 
kohteeseen. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 
edullisuus, jonka perusteena on paras hinta‒laatusuhde.

Kaikkiin kohteisiin valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Lisäksi hankinta-
päätöksessä valitaan jokaiseen hankinnan kohteeseen varalle yksi (1) 
palveluntuottaja, joka on vertailussa toiseksi sijoittunut tarjoaja.

Mikäli valittu palvelutuottaja ei pysty hoitamaan palvelua sopimuksen 
mukaisesti ja sopimus joudutaan purkamaan ennenaikaisesti, on varal-
la olevan palveluntuottajan kanssa mahdollista solmia sopimus.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteenä 1.

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta 
ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen 
internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntö-
asiakirjoja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut sekä tar-
joajille ja palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Palveluiden 
vähimmäislaatu on esitetty palvelutalokohtaisissa palvelukuvauksissa.                   

Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaa-
timusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekni-
seen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. 
Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. Tarjoajien tulee 
täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaa-
timukset. 

Tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellista edulli-
suutta, jossa hinnan painoarvo on 82 pistettä ja laadun maksimipisteet 
18.

Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat ehdottomia, ja niillä taa-
taan vaadittu laatutaso palvelulle.

Hiilineutraali Helsinki 2035

Helsingin kaupunki on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuu-
toksen hillinnässä kaupunkistrategiassaan. Helsingin tavoitteena on ol-
la hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraali Helsinki 2035 -
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toimenpideohjelmaan pohjautuvassa sosiaali- ja terveystoimialan ym-
päristöohjelmassa on tavoitteena, että ympäristövaikutuksiltaan merkit-
tävien hankintojen kilpailutuksissa käytetään ympäristökriteerejä vä-
himmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena merkittävällä painoarvolla.

Osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumista 
hankinnassa huomioidaan keskeisesti ilmastonäkökulma. Valittua pal-
veluntuottajaa edellytetään huomioimaan hankinnan kohteen mukaisen 
toiminnan aiheuttamat ilmasto- ja ympäristövaikutukset tarjouspyynnön 
mukaisesti. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty 
tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" sekä osa-
alueiden palvelukuvauksissa.

Vastuullisuuskriteerit hankinnassa

Tarjouspyynnössä edellytetään, että palveluntuottaja ottaa palveluntuo-
tannossaan huomioon Helsingin kaupungin tahtotilan edistää kestävää 
kehitystä ja hankinnan kohteen mukaisen toiminnan vastuullisuutta.

Tarjoaja voi saada pisteitä asettamalla vastuullisuussuunnitelmaan 
konkreettisia toimenpiteitä ja mittareita, joilla vähennetään hankinnan 
kohteen mukaisen palvelun haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Pisteitä saa kasvisruoan osuuden lisäämisestä, Itämerestä kestävästi 
pyydetyn kalan osuuden lisäämisestä, satokauden tuotteiden osuudes-
ta, ruokahävikin ehkäisemisestä sekä näihin liittyvistä asiakaskuntaa 
osallistavista ja sen erityispiirteet huomioivista toimenpiteistä. Lisäksi 
tarjoaja voi saada pisteitä sitoutuessaan hankinnan kohteen mukaisen 
toiminnan raaka-aineiden vastuullisuuskriteereihin.

Tarjouspyynnössä on mukana työllistämisehto, jolla edistetään työttö-
mien työnhakijoiden työllistämistä. Työllistämisehto astuu voimaan, kun 
palveluntuottajalta tehtyjen ostojen määrä palvelutalokohtaisesti ylittää 
300 000 euroa ja 700 000 euroa (alv 0 %).     

Ostojen määrän täyttyessä palveluntuottaja työllistää sopimuskauden 
aikana kaksi (2) työllistettävää.       

Hankinnasta solmittavat sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden perussopimuskaudelle ja on 
suunniteltu alkavaksi 1.12.2020. Suunniteltu sopimuskausi on ajanjak-
solle 1.12.2020‒30.11.2024. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat os-
apuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2+2) kahden vuoden mittaisella 
optiokaudella. Yhteensä optiomahdollisuus on enintään neljä (4) vuotta. 
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Optiokauden käyttöönotosta tilaaja päättää ja ilmoittaa erikseen kuusi 
(6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Optio-
kaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin sen mukaisesti 
kuin ehdot ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

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

Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, esimerkiksi maa-
kunnalla, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopi-
muskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisano-
misaikaa noudattaen, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Hankintavaltuuksista päättäminen

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Milla Härkönen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43118

milla.harkonen(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin

marita.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
2 Salassa pidettävä (HankL 1397/ 2016 § 138,  § 60)
3 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
4 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
5 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
6 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
7 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
8 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
9 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
10 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
11 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
12 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
13 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
14 Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
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Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työryhmä Esitysteksti
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§ 52
Päihdelääkäripalvelujen hankinta

HEL 2019-012935 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

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

B   oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

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

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttua asiantuntijaa, eikä tämä siitä syystä osallistunut kokoukseen.

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu osallistu niiden asioiden 
käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä 
sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoneuvoston edustaja Jemina 
Sandell ei ollut läsnä tätä asiaa käsiteltäessä tai siitä päätettäessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Martta Palttila-Pulli, ylilääkäri, puhelin

martta.palttilapulli(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin

marita.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku
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A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työryhmä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päihdepalvelujen päällikkö Mari Aalto on kutsuttuna asiantuntijana läs-
nä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan tausta

Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa helsinkiläisten tarvitsemia päihde-
palveluja itse ja ostaa omaa toimintaansa täydentäviä palveluja sekä 
koordinoi päihdehuollon palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus ra-
kentuu eri toimijoiden yhteistyönä.             

Strategisena linjauksena on avohoitopainotteisuus ja omien palvelujen 
ensisijaisuus palvelukokonaisuutta kehittämällä.

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepal-
velujen päihdelinjan lääkäripalvelut. Lääkäripalvelu sisältää päihdepal-
velujen asiakkaiden lääketieteellisen arvioinnin ja hoidon niiltä osin, kun 
sen on katsottu kuuluvan päihdepalveluille. Tällaisia ovat esimerkiksi 
päihdesairauksien arviointi ja hoito, lievien ja keskivaikeiden mielenter-
veyshäiriöiden arviointi ja hoito, C-hepatiitin lääkehoito sekä päihde-
kuntoutuksen suunnittelu.

Päihdehoitopalvelujen kilpailutuksen valmistelu näistä lähtökohdista on 
aloitettu syksyllä 2019.

Hankintamenettely

Päihdelääkäripalvelut hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu hankinta-
lain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Päihdepalvelujen päihdelinjan lääkärit työskentelevät joko avohoidon 
yksiköissä (Kalasataman, Malmin, Laakson ja Vuosaaren päihdepolikli-
nikat, nuorisoasema, päiväkeskukset) tai laitoshoidon yksiköissä (Auro-
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ran ja Laakson laitosvieroitus ja päihdekuntoutus Luoto). Arvioitu lääkä-
ritarve vaihtelee ja on 3‒35 tuntia viikossa toimintayksikköä kohden.  

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä tarjoa-
jille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Palvelua koske-
vat vähimmäisvaatimukset on määritelty palvelukuvauksessa (liite 1).

Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaa-
timusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekni-
seen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. 
Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

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. Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteinä 
(palvelukuvaus, sopimusluonnos ja tarjouspyyntö). 

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä koko sopimuskauden ajan.

Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellista edulli-
suutta. Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat ehdottomia, ja 
niillä pystytään takaamaan vaadittu laatutaso palvelulle.

Tarjoukset vertaillaan keskenään kohderyhmässä.

Tarjoajat asetetaan hinnan mukaan etusijajärjestykseen.

Tehdyn tarjousvertailun perusteella puitejärjestelyyn valitaan kaikki tar-
jouspyynnön mukaisen ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat.

Sopimuskausi

Palvelun perussopimuskausi on kaksi (2) vuotta, ja se on suunniteltu 
alkavaksi 1.5.2020.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudel-
la. Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankinta-
määrään, vaan palvelua hankitaan tarpeen mukaan.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, esimerkiksi maa-
kunnalla, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopi-
muskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisano-
misaikaa noudattaen, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 4.2.2020 § 19 päättänyt sosiaali- ja 
terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- 
ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Martta Palttila-Pulli, ylilääkäri, puhelin

martta.palttilapulli(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin

marita.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työryhmä Esitysteksti
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§ 53
Peruuttamatta ja käyttämättä jätetyistä palveluista perittävistä mak-
suista (ns. sakkomaksuista) luopuminen koronavirustilanteesta ai-
heutuneen poikkeustilan aikana

HEL 2020-003603 T 02 06 07

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa kaupunginhallituksen joh-
tamisen jaoston sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saatavien suorit-
tamisesta vapauttamisesta koskevasta päätösvallasta 15.5.2017 teke-
mää päätöstä (§ 76) siten, että peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä 
palvelusta ei peritä maksua koronavirustilanteesta aiheutuneen poik-
keustilan aikana. Päätös on voimassa, kunne poikkeustila päättyy.  

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Hautamäki, Asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 43604

ulla.hautamäki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain (734/1992) 
3 §:n mukaan jos henkilö on varannut ennakolta vastaanottoajan palve-
lun saamiseksi ja hän on ilman hyväksyttävää syytä jäänyt saapumatta 
varattuna aikana vastaanotolle, voidaan häneltä periä enintään asetuk-
sella säädettävä maksu. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 
(912/1992) 25 §:n 1 momentin mukaan käyttämättä ja peruuttamatta jä-
tetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja 
hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai 
kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuot-
ta täyttäneeltä enintään 50,80 euroa. Maksua ei saa kuitenkaan periä 
silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksytty syy. 
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Helsingin kaupunki on linjannut peruuttamatta jääneistä palveluista pe-
rittävän maksun olevan 40,30 euroa.  

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 
Suomen olevan poikkeusoloissa koronatilanteen vuoksi 16. maaliskuu-
ta 2020 alkaen. Hallitus linjasi silloin toimenpiteistä, joiden tarkoitukse-
na on hidastaa koronatartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. 
Linjaukset ja poikkeusolot ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. 

Koronavirustilanteesta johtuen ihmiset ovat ryhtyneet rajoittamaan liik-
kumistaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. On siten mahdollis-
ta, että palveluja jää käyttämättä sen vuoksi, että vastaanotolle ei saa-
vuta, vaikka palveluun on ennakolta varattu vastaanottoaika. Koronavi-
rustilanteesta aiheutunutta poikkeustilaa voidaan lähtökohtaisesti pitää 
hyväksyttävänä syynä jäädä pois vastaanotolta. Koronavirus on aiheut-
tanut myös ruuhkaa puhelinpalveluissa, minkä takia vastaanottoajan 
peruminen on voinut olla mahdotonta.  

Näiden niin sanottujen sakkomaksujen käsittely vaatii 3‒5 henkilön 
työpanoksen jokaista yksittäistä sakkomaksutapausta kohden. Korona-
virustilanteessa olisi perusteltua kohdentaa kaikki liikenevä työvoima 
ydintoimintojen asiakaspalvelutehtäviin ja potilaiden hoitamiseen. Vaik-
ka potilaat jättäisivätkin aikoja tyhjiksi, peruuttamatta jätetylle vastaa-
nottoajalle kohdistunut työvoimaresurssi voidaan hyödyntää muissa 
tehtävissä, joiden tekeminen on tärkeää hallituksen julistaman poik-
keustilan aikana koronaviruksen leviämisestä ihmisten terveydelle ai-
heutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäksi asiakkaiden 
ja potilaiden tilanteet saattavat olla tällä hetkellä virustilanteen ja poik-
keusolojen vuoksi yhtälailla poikkeuksellisia suhteessa normaaliin ar-
keen. Poikkeusoloissa on perusteltua, että sosiaali- ja terveystoimialal-
la palveluiden priorisointia kohdennetaan kiireellistä hoitoa tarvitseviin. 

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 koh-
dan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuok-
rista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistuvan mak-
sun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Hautamäki, Asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 43604

ulla.hautamäki(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Asiakasmaksut
Päätöksenteon tuki
Terveys- ja päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
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§ 54
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 11.3.2020

56 § Asiakasohjauksen päällikön virkanimikkeen muuttaminen sijoituk-
sen sosiaalityössä

Toimialajohtaja 12.3.2020

57 § Rajoitustoimenpiteet ja yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelu-
lain mukaisesti (Pysyväisohje PYSY 124)

Toimialajohtaja 16.3.2020

58 § Valtionavustushakujen konsulttituen hankinta

59 § Laakson ja Malmin epidemiaterveysasemien käyttöönotto

Toimialajohtaja 17.3.2020

60 § Erityissosiaalityöntekijän viran nimikkeen muuttaminen psykiatria- 
ja päihdepalveluissa

Toimialajohtaja 18.3.2020

61 § Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon, esihenkilöiden ja muiden 
vastaavien varallaolo covid-19 virustilanteessa 16.3.2020 - 30.6.2020

Toimialajohtaja 20.3.2020

62 § Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla tapahtuva opiskelu koro-
naepidemian aikana

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 19.3.2020

13 § Koronakaranteeni-tilapäismajoituksen suorahankinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 24.3.2020



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 46 (54)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/11
24.03.2020

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

14 § Toimipisteiden tilapäinen sulkeminen perhe- ja sosiaalipalveluissa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 9.3.2020

14 § Terveysaseman ulkoistuksen konsultoinnin tukipalvelun hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 18.3.2020

15 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen toimipisteiden väliaikainen sulke-
minen huhtikuussa 2020

16 § Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun aukioloaikojen 
väliaikainen muuttaminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 17.3.2020

17 § Helsingin sairaalan toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toimin-
nan supistamiset kesällä 2020

18 § Kotihoidon lääkäripalvelujen suorahankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 19.3.2020

19 § Töölön monipuolisen palvelukeskuksen ruokapalvelut väliaikaise-
na suorahankintana kilpailutuksen valmisteluaikana

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 24.3.2020

20 § Toimipisteiden tilapäinen sulkeminen sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalveluissa

Hallintojohtaja 17.3.2020

6 § Sosiaali- ja terveystoimialan osallistuminen kahteen sosiaali- ja ter-
veysministeriön valtionavustushakuun

Tietohallintopäällikkö 20.3.2020

14 § Videovastaanottopalvelun hankinta

Käsittely

Kokouksessa sovittiin työjärjestyksen muutoksesta siten, että tämä vi-
ranhaltijoiden päätösten seuraamista koskeva asia (esityslistan asia 
11) käsiteltiin ennen kokouksen esityslistan asiana 10 ollutta salassa 
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pidettävää oikaisuvaatimusasiaa (tämän pöytäkirjan § 55). Muut asiat 
käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

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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§ 55
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 45, 46, 48, 49, 50, 51 (A), 52 (A) ja 54 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 47, 51 (B), 52 (B) ja 53 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 55 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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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

 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:
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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-
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-
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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

Leo Bergman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.04.2020.


