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§ 56
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 Karita Toijosen ja varatar-
kastajaksi jäsen Sami Heistaron.

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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§ 57
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli esityslistalta ilmenevien ilmoitu-
sasioiden lisäksi terveysasemien ulkoistuksen valmistelun tilannekat-
sauksen. Projektipäällikkö Juha Ahonen ja terveysasemien johtajalää-
käri Timo Lukkarinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouk-
sessa ilmoitusasioiden käsittelyssä.

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):

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 21.4.2020 perutaan. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta on päättänyt vuoden 2020 kokousajoistaan 
8.10.2019 § 237. Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan 
toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä. Koronapandemian vuoksi sosiaali- ja 
terveyslautakunta käsittelee keväällä 2020 vain välttämättömimmät ja 
kiireellisimmät asiat kokouksissaan, mistä syystä lautakunnan kokous 
21.4.2020 perutaan ja asioiden käsittelyä siirretään tuleviin kokouksiin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 58
Terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden toimenpideko-
konaisuus ja tilannekatsaus

HEL 2020-004111 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan selvi-
tyksen terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden toimenpide-
kokonaisuudesta:

”Vuoden 2020 sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmaan on teh-
ty seuraavat kirjaukset terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuu-
desta, joita on aktiivisesti edistetty: 

- Palvelujen saatavuutta on parannettu muun muassa tehostamalla 
lääkärien rekrytointia, monialaisen ja moniammatillisen työn kehittämi-
sellä, johtamisen kehittämisellä, lisäämällä sähköisiä palveluja, terveys- 
ja hyvinvointikeskusten toimintojen monipuolistamisella sekä lisäämällä 
uusia palvelujen tuottamistapoja. 

- Lääkärirekrytointia on tehostettu ”Lääkäreiden saatavuuden ja pysy-
vyyden edistäminen” -hankkeen 2019‒2021 kautta, terveysasemien 
lääkäreiden ja hoitajien palkankorotuksilla, selkeyttämällä lääkärien ja 
hoitajien työnjakoa ja kehittämällä edelleen moniammatillista työtä. Li-
säksi pyritään varmistamaan, että toimistotyön ym. ammattilaisia on riit-
tävästi varsinaisen hoitotyön ulkopuolisiin tehtäviin. 

Lääkäreiden saatavuuden ja pysyvyyden edistämisen hanke on käyn-
nissä parhaillaan. Rekrytointiin on panostettu muun muassa tehosta-
malla rekrytoinnin koordinaatiota. Sen lisäksi on palkattu rekrytointi-
henkilö tehostamaan lääkärirekrytointia. Myös Lääkäriliiton sähköposti-
kirjeitä on hyödynnetty siten, että niiden perusteella on tehty esimerkik-
si kohdennettua markkinointia lääkäreille.

Terveysasemien lääkäreiden palkkoja on korotettu 250 euron tasokoro-
tuksella palkkaohjelman kautta sekä maksettu 1 000 euron tehtävälisäl-
lä ajalle 1.1.2020–30.6.2020.

Monialaista yhteistyötä kehitetään muun muassa ammattiryhmien 
osaamista hyödyntämällä ja järkevällä työnjaolla. Esimerkiksi rajoitetun 
lääkemääräämiskoulutuksen suorittaneet hoitajat aloittavat vuoden 
2020 aikana terveyskeskuksissa ja heitä koulutetaan enenevästi lähi-
vuosina.
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Terveys- ja hyvinvointikeskusten tarjontaa on monipuolistettu jalkaut-
tamalla toimintoja erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, mi-
kä on mahdollistanut osaamisen kehittämisen, nopeamman ja viiveet-
tömämmän palvelun tavanomaisissa perustason erikoissairaanhoidon 
arviota ja hoitoa vaativissa tilanteissa sekä monipuolistanut yleislääkä-
rin työtä. 

Palvelutarjonnan monipuolistaminen ja toimintojen jalkauttaminen ja palauttaminen 
erikoissairaanhoidosta terveys- ja hyvinvointikeskuksiin

Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toimintamalli on jalkautettu vuon-
na 2019. THK-mallissa on panostettu erityisesti paljon palveluja tarvit-
sevien löytämiseen. Toimintatapa on, että yhteyshenkilö koordinoi, 
konsultoi ja kannattelee. Tällöin lääkärin tarve vähenee ja aikoja vapau-
tuu muulle toiminnalle.

THK-toimintamallin edellyttämä terveysasemien johtamisen ja organi-
soitumisen uudistaminen on meneillään ja aikataulussa. Vuoden vaih-
teessa on tehty terveysasemien organisaatiomuutos ja henkilörekry-
tointiprosessit ovat valmiit tai meneillään. Vakituinen henkilöstö ja sijai-
set valitaan kesän aikana. THK-verkostoon on kuulunut 1.1.2020 al-
kaen kuusi terveysasemaa, joilla on useita toimipisteitä. Vähintään yh-
den terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimipisteen avaamista laajenne-
tun aukioloajan piiriin kello 7-20 valmistellaan kaikilla alueilla. Tämän 
osalta järjestöneuvottelut ovat alkamassa. Laajennettu aukioloaika on 
jo tällä hetkellä käytössä Kalasataman ja Vuosaaren terveys- ja hyvin-
vointikeskuksissa. Myllypurossa laajennetun aukioloajan käyttöönottoa 
valmistellaan ja esihenkilötyö on meneillään.

Johtamista parannetaan. Kaikki esihenkilöille ovat käyneet valmenta-
van johtamisen 6 kk:tta kestäneen moduulipohjaisen koulutuksen ja li-
säksi heille on tarjottu koulutusta muun muassa Lean-verkkokursseja 
järjestämällä. Koko organisaatio panostaa Lean-menetelmien vakiin-
nuttamiseen.  

HUSin ja Helsingin yhteinen integraatiotyöryhmä tiivistää yhteistyötä 
erikoissairaanhoidon kanssa. Integraatio mahdollistaa osaamisen kehit-
tämisen, nopeamman ja viiveettömämmän palvelun tavanomaisissa 
perustason erikoissairaanhoidon arviota ja hoitoa vaativissa tilanteissa. 
Perusterveydenhuollon erikoislääkäreillä, mutta myös muilla erikois-
aloilla, on yhteinen intressi HUSin kanssa. Integraatio monipuolistaa 
yleislääkärin työtä ja lisää houkuttelevuutta heidän työssään.

Etäpalvelut

Kaikissa palveluissa on lisätty etäpalveluja (puhelinpalvelua ja sähköi-
siä kontakteja), ja muutos on edennyt erityisen nopeasti koronapande-



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

Asia/3
07.04.2020

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

mian aikana. Potilastietojärjestelmä Pegasoksessa on otettu käyttöön 
kahdensuuntainen viestintä, mikä on koettu toimivaksi. Digitaalisessa 
terveys- ja hyvinvointikeskuksessa on kokeiltu chatia, chatbotia ja 
OmaOlo palvelun tuottamista 24/7. Chatbot on saanut paljon kiitosta. 
Omaolo-palvelua on laajennettu ja potilaat saavat kiireellisiin vaivoihin-
sa avun ja tarvittaessa myös lääkärin määräämät reseptit vuoden jo-
kaisena päivänä.

Uudet palvelujen tuottamistavat

Palvelujen tuotantotapoja on laajennettu jatkamalla palvelusetelien 
käyttöä ja uusia palvelusetelivaihtoehtoja valmistellaan. Lisäksi sosiaa-
li- ja terveyslautakunnalle valmistellaan toukokuussa 2020 esitys 1–2 
terveysaseman ulkoistamisesta. Tätä varten on perustettu ohjausryh-
mä, projektiryhmä sekä projektia varten on palkattu projektihenkilö.

Palveluseteli ja ostopalvelut ovat käytössä terveysasemilla. Palveluse-
teleitä on myönnetty yhteensä 3 144 kappaletta ja kustannukset olivat 
noin 200 000 euroa tammi-maaliskuussa 2020. Tavoitteena on, että 
palvelusetelejä hyödyntämällä voidaan pienentää suoraostojen mää-
rää. Tällä on vaikutusta henkilökunnan pysyvyyteen ja viihtyvyyteen. 
Kalasataman puhelinpalvelut ostopalveluna on aloitettu ja ne toimivat. 
Järjestely on vapauttanut henkilökuntaa muuhun työhön ja myös näky-
nyt saatavuuden paranemisena.”

Käsittely

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen oli kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jonotusaikojen mediaaniarvot lääkärin ajanvarausvastaanotolle vuonna 
2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen on kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Vuoden 2020 budjettineuvottelujen yhteydessä on sovittu, että sosiaali- 
ja terveystoimessa valmistellaan maaliskuuhun 2020 mennessä toimin-
tamalleihin liittyvä toimenpidekokonaisuus, joilla varmistetaan sujuva 
hoitoonpääsy terveysasemilla. Koronapandemianepidemian vaatimien 
toimenpiteiden vuoksi ehdotus toimenpidekokonaisuudesta on myöhäs-
tynyt hieman aikataulusta. Koronapandemia tulee vaikeuttamaan ja vii-
vyttämään kiireettömään hoitoon pääsyn parantamista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jonotusaikojen mediaaniarvot lääkärin ajanvarausvastaanotolle vuonna 
2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 59
Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste

HEL 2020-004097 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi tiivistelmän toi-
minnan ja talouden toteumaennusteesta 29.2.2020 tilanteessa.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion sitovat tavoitteet
2 Talousarvion määrälliset tavoitteet

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 läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2020 talouden ja toiminnan 
ennusteet kolme kertaa. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennus-
teet tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Sosiaali- ja ter-
veystoimen ennusteet laaditaan kaupunkiyhteisen rakenteen mukaises-
ti. 
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Koronapandemia vaikuttaa myös ennusteen lautakuntakäsittelyn aika-
tauluun, ja lautakuntaan tuodaan tässä vaiheessa alustava tiivistetty 
koonti talouden ja toiminnan toteutumisesta helmikuun lopun tilantees-
sa. Varsinainen ennuste ja tarkempi palvelukohtainen erittely tuodaan 
lautakunnan kokoukseen 5.5.2020.

HUSin osalta ei ole vielä saatavilla ennustetta tammi‒helmikuun toteu-
tumien pohjalta, joten HUSin ennusteessa on huomioitu vain laskennal-
linen arvio koronapandemian kustannusvaikutuksista. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden 
ennusteet ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut (51001)

5 10 01  
Sosiaali- ja terveys-
palvelut

TP 2019 TA 2020 Ennuste 29.2. Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot     163,6      158,8      149,9    -8,9 -5,5 %
Menot -1 429,8 - 1 498,1 - 1 551,3 - 53,2 -3,6 %
Toimintakate -1 266,2 - 1 339,3 - 1 401,4 - 62,1  4,6 %
      

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan alittavan budjetin 8,9 
milj. eurolla. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen ennusteessa on mukana sekä 
laskennallinen arvio koronapandemian kustannuksista, noin 50 milj. eu-
roa, että valtionperinnöistä jaettavien avustusten (kuolinpesät) tekninen 
ylitys, 2,4 milj. euroa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan toteutuvan ilman ko-
ronapandemian kustannusvaikutuksia ja ilman teknistä ylitystä lähes 
budjetin mukaisesti. Ylityspaine ilman edellä mainittuja on 0,8 milj. eu-
roa. 

Ylityksestä 2,4 milj. euroa on niin sanottua teknistä ylitystä valtionpe-
rinnöistä (kuolinpesät) jaettavien avustusten osalta. Valtionperinnöistä 
jaettavat avustukset on aiemmin kirjattu menoina taseeseen, mutta 
vuoden 2019 alusta lukien avustukset maksetaan käyttötalousmenois-
ta. Koska sosiaali- ja terveystoimiala ei ole toimintakatteellinen talous-
arviokohta, vaan sitova taso ovat menot, sosiaali- ja terveyspalvelujen 
talousarviokohdalle voidaan myöntää teknistä ylitysoikeutta valtionpe-
rinnöistä myönnettyjen järjestöavustuksien verran. Ylitysoikeus perus-
tuu valtionperinnöistä saatuihin tuloihin.
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Kustannusten kehitystä seurataan osana johtamista tarkasti kuukausit-
tain ja sosiaali- ja terveystoimen johto määrittelee johtamistoimenpitei-
tä, joilla ylityspainetta vähennetään. Osaa ylityspaineista voidaan kom-
pensoida henkilöstömenojen säästöillä, kun kaikki vakanssit eivät ole 
kokovuotisesti käytössä henkilöstön vaihtumisen tai rekrytointiviiveiden 
vuoksi. Ostopalvelujen osalta ylitystä pyritään pienentämään tarkem-
malla asiakas- ja tuottajaohjauksella. 

Koronapandemiasta johtuva laskennallinen ylityspaine sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen talousarviokohdalle on noin 50 milj. euroa. Tässä vai-
heessa ei pystytä arvioimaan pandemian kestoa ja toteutuneita kus-
tannuksia on vielä kertynyt vähän, joten kustannusvaikutus on lasken-
nallinen arvio. Koronapandemiasta johtuvia kustannuksia seurataan 
tarkasti ja niitä tarkennetaan toimialan toisessa virallisessa ennustees-
sa. 

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on ylityspainetta 19,4 milj. euroa ilman ko-
ronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia. Valtaosa ylityspaineesta 
koostuu lastensuojelun ja vammaistyön asiakaspalvelujen ostoista. 
Lastensuojelun laitoshoidon ja perhehoidon ostopalvelujen tarve pysyy 
vuoden 2019 tasolla, mutta alkuvuoden perusteella kasvu näyttää py-
sähtyneen. 

Terveys- ja päihdepalvelujen arvioidaan alittavan budjettinsa 0,5 milj. 
euroa ilman koropandemiasta aiheutuvia kustannuksia. Arvioitu alitus 
koostuu suun terveydenhuollon henkilöstömenojen arvioidusta säästös-
tä. Suun terveydenhuollon henkilöstökustannuksissa oli alun perin va-
rauduttu Apotin käyttöönottoa varten sijaisten palkkaamiseen omalla 
määrärahalla etupainotteisesti kevään aikana. Apotin käyttöönoton siir-
ryttyä vuodelle 2021 tullaan koronapandemian aikana vähentyneet 
henkilöstöresurssit keskittämään yhteydensaantiin, hoidon tarpeen ar-
vioon ja kiireelliseen hammashoitoon sekä muualle sosiaali- ja terveys-
toimialalle. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan alittuvan 
3,3 milj. euroa ilman koronapandemian kustannusvaikutuksia. Alitus 
koostuu rintamaveteraanien kotona asumista tukevista palveluista. Rin-
taveteraanien kotona asumista tukevat palvelut muuttuivat lakimuutok-
sella maksuttomiksi 1.11.2019 lukien. Kotona asumista tukevat palvelut 
kirjataan käyttötalouden sijasta taseeseen ja valtiokonttori korvaa kun-
nille palvelujen kustannukset. 

Hallinnon budjetin arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion 
mukaisesti. Toimialan yhteisten menojen ennustetaan alittavan budjet-
tinsa yhteensä 12,4 milj. eurolla. Toimialan yhteisissä menoissa valtao-
sa alituksesta tulee Apotin käyttöönoton sijaiskustannuksiin varatusta ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 11 (38)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
07.04.2020

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

toteutumatta jäävästä 8,2 milj. eurosta ja loppuvuoden 2019 rintamave-
teraanien lakimuutosten jälkeisestä kustannusten 3,9 milj. euron oikai-
susta.

Toimeentulotuki (51002)

5 10 02 
Toimeentulotuki  

TP 2019 TA 2020 Ennuste 29.2. Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot    3,1    2,6    2,6      0       0
Menot -13,5 -14,6 -17,8  -3,2 - 21,9 % 
Toimintakate -10,4  12,0 -15,2  -3,2 - 26,7 % 
      

Toimeentulotuen tulojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. 
Toimeentulotuen menojen arvioidaan kasvavan 3,2 milj. euroa korona-
pandemian vuoksi.

Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (51003)

5 10 03 
Vastaanottokeskukset ja 
valtion korvaamat maahan-
muuttopalvelut

TP 2019 TA 2020 Ennuste 29.2 Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot 18,9 14,9 15,5  0,6  4,0 %
Menot 15,9 13,5 13,9 -0,4 -3,0 %
Toimintakate   3,0  1,4  1,6  0,2 14,3 %

      

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Toimintakatteen arvioi-
daan toteutuvan 0,2 milj. euroa suurempana talousarviossa.

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta val-
tiolta läpilaskutettavia eriä.

Apotti (51004)

5 10 04 
Apotti ja Sote-
maakuntauudistus 

TP 2019 TA 2020 Ennuste 29.2 Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot    0,6    0,8    0,8 0 0%
Menot -14,3 -29,6 -29,6 0 0%
Toimintakate -13,7 -28,8 -28,8 0 0%

Apotti-hankkeen tulojen ja menojen arvioidaan tässä vaiheessa toteu-
tuvan budjetin mukaisesti. Sekä HUSin että Helsingin käyttöönoton siir-
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tymisen tarkempia kustannusvaikutuksia ei vielä tässä vaiheessa ole 
tiedossa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)

5 10 05 
HUS 

TP 2019 TA 2020 Ennuste 29.2 Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Menot 690,5 665,7 774,4 -108,7 -16,3 %

HUSin tammi-helmikuun toteumaennustetta ei vielä tässä vaiheessa 
ole käytettävissä. HUSin talousarvio vuodelle 2020 Helsingin osalta on 
704,4 milj. euroa eli 38,7 milj. euroa Helsingin HUSin talousarviokoh-
dan menoja suurempi. HUS arvioi alustavasti, että koronaviruksen ai-
heuttamat toimenpiteet pienentävät HUSin tulosta noin 180 milj. eurol-
la. Suuri osa tulosvaikutuksesta aiheutuu pienentyneistä myyntituotois-
ta kunnilta johtuen toiminnan painopisteen siirtämisestä koronan hoi-
tamiseen. Toisaalta koronasta johtuvien hoitojaksojen määrä kasvaa. 
HUSin negatiivisen tuloksen rahoittaminen ratkaistaan myöhemmin. 

Helsingin laskennallinen osuus HUSin tuloksen pienenemisestä on 
noin 70 milj. euroa.

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

(milj. euroa) TA 2020 Ylitysoikeudet TA 2020 yh-
teensä

Ennuste 29.2. Ero TA

Tietotekniikkahankinnat 8,25 1,25 9,50 9,50 0
Muut hankinnat 7,70 2,25 9,95 9,95 0
Yhteensä 15,95 3,50 19,45 19,45 0

 

Irtaimen omaisuuden määräraha sisältää ylitysoikeuden vuodelta 2019 
siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 25.3.2020 
§ 95 myöntänyt yhteensä 3,5 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuo-
delle 2020.

Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien toimenpiteiden edistyminen

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunkistrategiaa, keskeisiä kau-
punkistrategian kärkihankkeita sekä kaupungin yhteissuunnittelun tee-
moja ja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. Sosiaali- ja ter-
veystoimen näkökulmasta keskeisiä kaupunkistrategian kärkihankkeita 
ja tavoitteita ovat muun muassa nuorten syrjäytymisen ehkäisy, hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi, liikkumi-
sohjelma ja eri ikä- ja väestöryhmien liikkumisen edistäminen, asukas-
kokemuksen, asiakastyytyväisyyden ja osallisuuden lisääminen, kaik-
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kien helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, palvelujen 
saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, työllisyyden edistämi-
nen sekä harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

Kaupunkistrategian toteutumisesta annetaan tarkempi selvitys lauta-
kunnalle 5.5.2020 kokouksessa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovat ja määrälliset tavoitteet on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Lautakunnalle annetaan tarkempi selvitys toiminnallisten tavoitteiden 
toteutumisesta 5.5.2020 kokouksessa.

Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön ja palvelutuotannon riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Koronapandemia aiheuttaa sosiaali- ja terveystoimessa kiireettömän 
hoidon ja palvelujen saatavuuden vähenemistä, merkittäviä poikkeus-
järjestelyjä henkilöstön työtehtävissä riittävän henkilöstön turvaamisek-
si koronapandemiaan liittyviin tehtäviin sekä merkittäviä kustannusvai-
kutuksia sosiaali- ja terveystoimen talouteen. Monien toiminnallisten ja 
talouden tavoitteiden ennakoidaan jäävän toteutumatta koronapande-
mian johdosta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion sitovat tavoitteet
2 Talousarvion määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 60
Suun terveydenhuollon hammashoitoyksiköiden ja -kaapistojen 
hankinnan puitejärjestely

HEL 2019-008821 T 02 08 01 00

Päätös

A. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä suun terveydenhuol-
lon hammashoitoyksiköiden ja -kaapistojen puitejärjestelyyn seuraavat 
toimittajat:

- Dental-Systems Oy (Y-tunnus 0250157-0)

- Fimet Oy (Y-tunnus 04688826)

- Flinno Oy (Y-tunnus 25995956)

- Hammasväline Oy (Y-tunnus 0881266-0)

- JH Hammastuote Oy (Y-tunnus 2184134-3)

- Plandent Oy (Y-tunnus 0112771-6)

B.  Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutti terveys- ja päihdepal-
velujen johtajan

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat puitejär-
jestelyn sopimukset

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saa-
neen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. 

Hankinnan sitoumukseton, arvioitu kokonaisarvo on 1,4 miljoonaa eu-
roa. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslau-
takunta
Liite 1

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Liite 1

Hankintapalvelut Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutuksen taustaa ja sopimuskausi

Suun terveydenhuollon hoitokoneiden ja kaapistojen hankinnoissa on 
todettu toimivaksi malliksi edellä mainittujen tuoteryhmien osalta puite-
järjestely, jolloin hankinnat voidaan kilpailuttaa kevennetyllä kilpailutuk-
sella puitejärjestelmään valittujen toimittajien kesken. Puitejärjestelyn 
tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa sopimuskauden aikana teh-
täviä hankintoja. Nykyisen puitejärjestelmän sopimuskausi on päättynyt 
1.3.2020.

Tässä puitejärjestelmän kilpailutuksessa ei vahvisteta kaikkia hankin-
toihin liittyviä ehtoja, vaan tulevat hankinnat kilpailutetaan kevennettynä 
kilpailutuksena (niin sanottuna minikilpailutuksena) puitejärjestelyyn va-
littujen toimittajien kesken.

Sopimuskauden aikana kunakin kalenterivuotena tehtävien hankintojen 
määrä riippuu suun terveydenhuollolle myönnetyistä määrärahoista.
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Puitejärjestelyn varsinainen sopimuskausi on pituudeltaan kolme (3) 
vuotta. Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokau-
den käyttöönottoon, josta tilaaja päättää viimeistään kuusi (6) kuukaut-
ta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Puitejärjestelystä järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaisella avoi-
mella menettelyllä. 

Puitejärjestelyyn valittiin mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttivät tar-
jouspyynnössä tarjoajille, tarjoukselle ja tarjottavana oleville tuotteille 
asetetut vähimmäisvaatimukset.  

Tarjoajilta edellytettiin, että heillä on valikoimissaan hammashoitoyksi-
köitä, instrumenttisillan pienlaitteita, hoitokaapistoja, imujärjestelmiä ja 
kompressoreita. Lisäksi edellytettiin, että tarjoajalla on valikoimissaan 
koko sopimuskauden vähimmäisvaatimukset täyttäviä tuotteita.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöasiakirjat valmisteltiin yhteistyönä suun terveydenhuollon 
ja hankintapalvelujen kanssa.  

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 15.1.2020 julkisten hankintojen 
sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 5.2.2020 mennessä. 
Saapuneisiin kysymyksiin vastattiin 6.2.2020.  

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 24.2.2020.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kuusi (6) tar-
joajaa: 

• Dental -Systems Oy

• Fimet Oy 

• Flinno Oy 

• Hammasväline Oy 

• JH Hammastuote Oy 

• Plandent Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
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Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvät dokumentit. Kaikki tarjoajat täyttivät asete-
tut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintapalvelut on yhdessä suun terveydenhuollon kanssa tarkasta-
nut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikki tarjoukset täyttivät 
tarjouspyynnössä asetetut ehdot.

Sopimuskauden aikaiset minikilpailutukset

Sopimuskauden aikana tarkennetaan hankintakohtaisesti kulloinkin kil-
pailutettavan hankinnan kriteerit. Kriteerit riippuvat muun muassa suun 
terveydenhuollon mahdollisista uusista toimintamalleista ja johdon lin-
jauksista siihen, millaisilla ominaisuuksilla varustettuja hammashoitoyk-
siköitä katsotaan tarkoituksenmukaisimmaksi hankkia huomioiden 
muuttuva toimintaympäristö ja eri ammattiryhmien välinen monihuone-
työskentelymalli.

Lisäksi minikilpailutuksissa määritellään valinnan perusteet aina han-
kintakohtaisesti. Kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteina 
voidaan käyttää muun muassa hintaa, huollon kustannuksia, hoitoko-
neen ja kaapistojen muunneltavuutta tai käytettävyyttä.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut hankinnan kohteen kuvaus, jossa on 
kuvattuna tarkemmin puitejärjestelyn sisältöä ja hankintaan liittyviä toi-
mintamalleja.

Jokaisesta puitejärjestelyn puitteissa tehtävästä, niin sanotusta minikil-
pailutuksesta tehdään oma, erillinen hankintapäätös ja tarvittaessa so-
pimus.

Hankintapäätöksen tekijä ja hankintasopimuksen allekirjoittaja määräy-
tyy kulloinkin voimassaolevien, sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvis-
tamien hankintavaltuuksien mukaisesti.

Valinta

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä on kokouksessaan 
27.2.2020 käsitellyt hankintaan saatuja tarjouksia ja tarjouksista tehtyä 
vertailua. Kaikkien tarjouksensa jättäneiden toimittajien kanssa solmi-
taan sopimus puitejärjestelystä.

Vertailutaulukko on tämän asian liitteenä 1. Vertailutaulukosta ilmene-
vät tarjoajat ja ne tuotteet ja tuotteiden vähimmäisominaisuudet, joita 
tarjoajilla on edellytetty olevan valikoimissaan, jotta heidät voitiin valita 
mukaan puitejärjestelyyn.
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Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta poikkeaa nyt tehtävässä päätöksessään 
aiemmin hankintavaltuuspäätöksessään 4.2.2020 § 19 vahvistetuista 
hankintavaltuuksista. 

Lautakunnan terveys- ja päihdepalvelujen johtajalle vahvistama hankin-
taraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeut-
taa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta pää-
töksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Kaupungin johtamisjärjestelmän muutoksen myötä 1.6.2017 on sosiaa-
li- ja terveystoimialan hankintapalvelujen vastuulle siirtynyt entisen 
hankintakeskuksen vastuulla olleita tavarahankintoja. Nyt päätettävänä 
olevan kilpailutuksen periaatteita ja ehtoja ei ole tuotu sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle etukäteen päätettäväksi, koska vakiintuneen käytän-
nön mukaan tavarahankintojen periaatteita ei ole ollut tarkoituksenmu-
kaista päättää sosiaali- ja terveyslautakunnassa, vaan riittävä toimin-
tamalli on se, että lautakunta tekee hankinnasta päätöksen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslau-
takunta
Liite 1

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
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Liite 1
Hankintapalvelut Esitysteksti

Liite 1
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§ 61
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mia Haglundin toivomusponnesta koskien alle 25-
vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn laajentamista

HEL 2019-011614 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaaliala- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Mia Haglundin toivo-
musponnesta koskien alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn laajen-
tamista seuraavan lausunnon:

”Terveydenhuoltoalain (13326/2010) 13 §:n mukaan kunnan on järjes-
tettävä alueensa asukkaille ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja li-
sääntymisterveyttä edistäviä palveluja.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 17.1.2018 § 252 laajentaa maksu-
tonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille tarjoamalla maksutta lyhytvai-
kutteista menetelmää (ehkäisypillerit tai -rengas) vuodeksi. Mikäli nuori 
haluaa pitkävaikutteisen ehkäisyn (kupari- tai hormonikierukan tai eh-
käisykapselin) käyttöönsä, hän on siihen oikeutettu maksutta, kunnes 
täyttää 25 vuotta. Lisäksi Helsingin kaupunki on tarjonnut vuodesta 
2007 lähtien ensimmäisen pitkävaikutteisen menetelmän (niin kierukan 
kuin kapselin) maksutta kaikenikäisille naisille.

Pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän ehkäisyteho on neljästä kymme-
neen vuoteen riippuen valitusta ehkäisymenetelmästä. Kansainvälisten 
ja suomalaisten tutkimusten perusteella pitkävaikutteiset ehkäisymene-
telmät ovat tehokkaimpia ehkäisemään suunnittelemattomia raskauksia 
ja myös kustannustehokkaimpia maksuttoman ehkäisyn tarjoajalle ras-
kaudenkeskeytyskustannukset huomioon ottaen. Tästä syystä Helsinki 
on panostanut maksuttomaan pitkävaikutteiseen ehkäisymuotoon jo 
vuosia.

Sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa ehkäisypalveluja keskitetyssä eh-
käisyneuvonnassa, terveysasemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa ja äitiysneuvoloissa. Terveydenhuollon henkilöstön mukaan hel-
sinkiläiset nuoret ovat olleet tyytyväisiä maksuttoman ehkäisyn tarjon-
taan toiminnassa. Nuoret ovat ottaneet aiempaa enemmän yhteyttä 
ehkäisyyn liittyvissä asioissa toimijoihin, ja nuorten tietoisuus ja kiinnos-
tus pitkävaikutteisiin ehkäisymenetelmiin on kasvanut. Toiveita erityi-
sesti alle 20-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn laajentamisesta on saa-
tu nuorilta ja terveydenhuollonhenkilöstöltä. Henkilökunta kokee kuiten-
kin resurssit ehkäisypalveluiden tarjoamiseen riittämättömäksi.
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Sosiaaliala- ja terveysministeriön ohjeen mukaan kaikenikäisille on ollut 
valtakunnallisesti saatavilla kolmen kuukauden maksuton ehkäisypille-
reiden aloituspakkaus. Muuten kunnilla on erilaisia käytäntöjä maksut-
toman ehkäisyn tarjonnassa, koska ehkäisypalvelujen tarjoamisesta 
päättäminen kuuluu kunnallisen itsehallinnon vastuulle.

Vantaalla tarjotaan maksuton ehkäisy kaikille alle 20-vuotiaille nuorille 
vastaanottokäynnillä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. 20–24-
vuotiaille nuorille tarjotaan maksuton pitkävaikutteinen ehkäisin. Espoo-
laiset alle 25-vuotiaat saavat maksutta ensimmäisen pitkävaikutteisen 
ehkäisimen tai lyhytvaikutteisen ehkäisyn vuodeksi. Espoossa kustan-
netaan kuparikierukka 25 vuotta täyttäneille, mikäli kierukkaa ei ole ai-
emmin ollut käytössä.

Maksutonta ehkäisyä tarjotaan Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa aina 
raskaudenkeskeytyksen jälkeen. Pitkävaikutteinen ehkäisin on maksu-
ton sekä Helsingissä että Vantaalla aina myös päihdehuollon asiakkail-
le. Espoo tarjoaa raskaudenkeskeytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä 
alle 25-vuotiaille pitkävaikutteisen ehkäisimen tai lyhytvaikutteisen eh-
käisyn vuodeksi. Lisäksi tarjotaan maksuttomia kondomeja kaikenikäi-
sille. 

Tilastotietoa raskaudenkeskeytyksistä ja seksitautitartunnoista

Alle 25-vuotiaiden helsinkiläisten raskaudenkeskeytykset ovat vähenty-
neet 12 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2018. Vuonna 2018 tehtiin 
helsinkiläisille alle 25-vuotiaille 445 raskaudenkeskeytystä, mikä on 
11,5 keskeytystä tuhatta 15–24-vuotiasta helsinkiläistä naista kohden. 
Vuonna 2017 oli 476 keskeytystä (12,1/1000 15–24-vuotiasta helsinki-
läistä naista) ja vuonna 2016 oli 506 keskeytystä (12,6/1000 15–24-
vuotiasta helsinkiläistä naista). Tätä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen Sotkanetin julkaisemaa tietoa ei ole vielä saatavilla vuodelta 2019. 
On huomattava, että viime vuosina koko maassa keskeytysten määrä 
on vähentynyt.

Tarkasteltaessa erikseen alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytyksiä 
vuonna 2018 voidaan todeta, että pääkaupunkiseudulla vähiten alle 20-
vuotiaiden raskaudenkeskeytyksiä tehtiin Espoossa (5,7/1000 15–19-
vuotiasta naista), Vantaalla (6,5/1000 15–19-vuotiasta naista) ja eniten 
Helsingissä (7,4/1000 15–19-vuotiasta naista) (THL, Sotkanet).

Helsinkiläisten alle 25-vuotiaiden seksitautitartuntojen (klamydia, kuppa 
ja tippuri) kokonaismäärät yhteensä ovat lisääntyneet viimeisen kahden 
vuoden aikana 14,8 prosenttia. Vuonna 2019 todettiin helsinkiläisillä al-
le 25-vuotiailla 1398 seksitautitartuntaa (klamydia, kuppa ja tippuri), jo-
ka on 19,3/1000 15–24-vuotiasta helsinkiläistä kohden. Vuonna 2018 
todettiin 1273 seksitautitartuntaa, 17,3/1000 15–24-vuotiasta helsinki-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 22 (38)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/6
07.04.2020

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

läistä nuorta kohden ja vuonna 2017 kaikkiaan 1218 tartuntaa, 
16,2/1000 15–24-vuotiasta helsinkiläistä kohden. (Helsingin kaupungin 
epidemiologian yksikkö, sukupuolitautien lukumäärät). Tartuntojen 
määrää arvioitaessa on tärkeä suhteuttaa niiden lukumäärä tehtyjen 
laboratoriomääritysten lukumäärään. Matalaa kynnystä testeihin Omao-
lo-palveluakin hyödyntäen on edistettävä.

Valtakunnallisen vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan helsinkiläi-
sistä peruskoululaisista 17,1 prosenttia (N=7 261), lukiolaisista 27,1 
prosenttia (N=5 739) ja ammattikoululaisista 24,8 prosenttia (N=620) 
toivoi halvempia ehkäisymenetelmiä. Maksuttomia kondomeja toivoi 
peruskoululaisista 23,1 prosenttia (N=7 277), lukiolaisista 25,7 prosent-
tia (N=5 746) ja ammattikoululaisista 26,4 prosenttia (N= 618).

Raskaudenehkäisyn ja -keskeytysten kustannukset

Sosiaali- ja terveystoimialan keskitetty ehkäisyneuvonta, terveysase-
mat, neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat tilanneet eh-
käisytarvikkeita vuonna 2019 yhteensä 594 056 eurolla (ehkäisypillerei-
tä 167 618 euroa, ehkäisykierukat 343 094 euroa, ehkäisyimplantteja 
76 576 euroa, kondomeja 6 615 euroa ja ehkäisylaastareita 153 euroa). 
Ikäryhmittäisistä ehkäisymenetelmäkustannuksia ei saada eriteltyä 
kaupungin järjestelmistä.

Vuonna 2018 Helsingissä oli 15–19-vuotiaita naisia 13 809, joista ar-
violta 25 prosenttia oli seksuaalisesti aktiivisia ja käytti ehkäisypillereitä 
pitkäaikaisesti. Maksuttoman pilleriehkäisyn kustannukset ovat henki-
löä kohden noin 50 euroa vuodessa. Tässä ikäryhmässä pilleriehkäisyn 
lääkekustannukset olisivat tällöin 173 000 euroa vuodessa. Mikäli alle 
20-vuotialle tarjottua maksutonta ehkäisyä laajennetaan tarjoamalla ly-
hytvaikutteista ehkäisymenetelmää ikäryhmälle 15–19-vuotiaat, olisivat 
neljän vuoden pilleriehkäisyn lääkekustannukset noin 700 000 euroa. 
Maksuttoman pilleriehkäisyn kustannukset ikäryhmässä 15–24-vuotiaat 
naiset olisivat vastaavasti 405 000 euroa vuodessa. Oletuksena tämän 
ikäryhmän kohdalla on, että 15–24-vuotiaisista naisista 50 prosenttia 
on seksuaalisesti aktiivisia ja heistä tutkimusten perusteella vajaa 50 
prosenttia sitoutuu maksuttomaan pilleriehkäisyyn. Mikäli lyhytvaikut-
teista ehkäisymenetelmää päädytään laajentamaan ikäryhmälle 15–24-
vuotiaille maksutta, olisivat yhdeksän vuoden pilleriehkäisyn lääkekus-
tannukset 3 645 000 euroa.

Pitkävaikutteisen hormonikierukan tai ehkäisykapselin hankintahinta on 
noin 100 euroa/kappale. Mikäli ehkäisintä käyttää viisi vuotta, olisi vuo-
sikustannus 20 euroa. Aiemmin todetusti valitusta menetelmästä riip-
puen käyttöaika voi olla jopa 10 vuotta vähentäen vuosikustannuksia 
10 euroa. Jos ehkäisyä tarvitsevia olisi 50 prosenttia ikäluokasta 15–
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24-vuotiaat naiset, olisivat kustannukset vuodessa 405 000 euroa. Vas-
taavasti ikäluokassa 15–19-vuotiaat kustannukset olisivat noin 70 000 
euroa, mikäli 25 prosenttia ikäluokasta käyttäisi tätä ehkäisyä.

Raskauden keskeytyksen hinta on 930 euroa. Tästä on erikoissairaan-
hoidon osuus 565 euroa ja perusterveydenhuollon 365 euroa. Perus-
terveydenhuollon osuuteen kuuluvat vastaanotto- ja laboratoriokustan-
nukset. Vuonna 2019 raskauden keskeytyksiä oli 103 ikäryhmässä 15–
19-vuotiaat, jolloin kustannukseksi tulee noin 96 000 euroa. Neljän 
vuoden kustannukset olisivat noin 400 000 euroa samalla raskauden 
keskeytysten määrällä (neljän vuoden pilleriehkäisyn lääkekustannus-
ten ollessa noin 700 000 euroa 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä).

Maksuttoman ehkäisyn laajentamisen asteesta riippuen voi varsinais-
ten lääkekustannusten ohella syntyä myös muita kustannuksia (lisä-
henkilöstön tarve, tilat, kalusto, välinehuolto, koulutus). Pitkävaikuttei-
sen ehkäisyn jatkavuusluvut ovat tutkimusten perusteella selvästi pa-
remmat kuin lyhytvaikutteisten menetelmien. Lisäksi niiden käyttöön liit-
tyy vähemmän seurantakäyntejä vähentäen terveydenhuollon kuormi-
tusta matalampien käyttöönottokustannusten lisäksi. 

Vuoden 2020 talousarviossa ei ole varattu rahaa maksuttoman ehkäi-
syn laajentamiseen.

Maksuttoman ehkäisyn laajentaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että Helsingin nykykäytäntöä 
tehostetaan seuraavilla tavoilla: Helsinki tarjoaa alle 20-vuotiaille koko-
naan ilmaisen ehkäisyn. Ehkäisyvaihtoehtoja ovat ehkäisypillerit tai -
rengas sekä pitkävaikutteiset menetelmät. Vantaalla tehdyn tutkimuk-
sen mukaan näiden vaihtoehtojen jakauma on ehkäisypillerit tai -
rengas 89 prosenttia ja pitkävaikutteiset menetelmät 11 prosenttia. Eh-
käisypillereiden kustannukset vuodessa ovat tällöin noin 150 000 euroa 
ja pitkävaikutteisten menetelmien noin 8 000 euroa 15–19-vuotiaiden 
naisten ikäryhmässä. Tästä ikäryhmästä on seksuaalisesti aktiivisia 25 
prosenttia.

Alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan edelleen aktiivisesti pitkävaikuttei-
sena ehkäisyvaihtoehtona kierukkaa tai ehkäisykapselia, koska pitkä-
vaikutteiset ehkäisymenetelmät eivät vaadi käyttäjältään jatkuvaa muis-
tamista ja ovat siten lyhytvaikutteisia menetelmiä helpompia ja tehok-
kaampia ehkäisymuotoja sekä kustannuksiltaan edullisempia. Kondo-
min käyttöön ohjataan aina ja niiden tarjontaa tehostetaan, koska kon-
domi on tehokkain menetelmä seksitaudeilta suojautumiseen.

Mikäli pitkävaikutteista ehkäisymenetelmää käytetään viisi vuotta, ovat 
kustannukset vuodessa noin 400 000 euroa 15–24-vuotiaiden naisten 
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ikäluokassa. 15–19-vuotiaiden naisten osuus kustannuksista on noin 
8 000 euroa. Alle 25-vuotiaista nuorista keskimäärin 50 prosenttia on 
seksuaalisesti aktiivisia.

Kondomien käytön ja tarjonnan tehostamiseksi yhteistyötä terveysa-
semien, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, äitiysneuvolan, keskitetyn 
ehkäisyneuvonnan sekä Helsingin kaupungin muiden toimijoiden, kuten 
koulujen ja nuorisotalojen kanssa jatketaan ja lisätään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asianmukainen ehkäisymenetelmien käyttö vähentää suunnittelemat-
tomien raskauksien ja seksitautien määrää. Seksitaudeilta suojautumi-
seen kondomi on tehokkain olemassa oleva vaihtoehto. Seksuaali- ja 
lisääntymisterveys on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia ja terveyt-
tä. Ehkäisypalveluihin sisältyy seksuaaliterveyden edistäminen; seksu-
aalineuvonta, seksitautien ehkäisy ja niiden helppo testaaminen, sek-
suaalioikeuksien painottaminen sekä seksuaalisesta häirinnästä kes-
kustelu ja tukipalveluihin ohjaaminen.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Kohdan "Maksuttoman ehkäisyn laajentaminen" 
ensimmäinen virke muutetaan muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta 
ehdottaa, että Helsingin nykykäytäntöä harkitaan tehostettavan seu-
raavilla tavoilla: Helsinki tarjoaa alle 20-vuotiaille kokonaan ilmaisen 
ehkäisyn."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia lisätään virke: "Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta esittää, että päätös talousvaikutteisesta ponsiesityksestä laajentaa 
mahdollisesti maksutonta ehkäisyä tehdään vuoden 2021 budjettineu-
vottelujen yhteydessä samanlaisella menettelyllä kuin talousarvioaloit-
teista päätetään."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, 
Reko Ravela, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Reko Ravela, 
Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Haglund Mia, toivomusponsi, Kvsto 6.11.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.4.2020 mennessä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta lausuntoa valtuutettu Mia Haglundin toivomuspon-
nesta koskien alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn laajentamista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Haglund Mia, toivomusponsi, Kvsto 6.11.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 62
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 25.3.2020

63 § Tehostetun palveluasumisen ja päiväaikaisen toiminnan suora-
hankinta Pihlajalinnan erityisasumispalveluilta, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom. 25 kohta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 27.3.2020 

65 § Helsinki-apu -hankkeen käynnistäminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 31.3.2020

67 § Tietopyyntö koskien vainajan lokitietoja, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom. 25 kohta

68 § Kallion virastotalon 9. kerroksen toimistokalusteiden hankinnan 
keskeytys kohderyhmän 1 osalta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 1.4.2020

69 § Liikkuvan näytteenottopalvelun hankinta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 2.4.2020

70 § Hoitosänkyjen ja painehaavojen ehkäisevien ja hoitavien patjojen 
vuokrauspalvelun hankinta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialan toimialajohtaja 7.4.2020

71 § Henkilösuojaimien suorahankinta LP Lakkapää Oy:ltä

72 § Henkilösuojaimien suorahankinta Med Kit Oy:ltä

73 § Henkilösuojaimien suorahankinta Lyreco Finland Oy:ltä

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 5.3.2020
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11 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Nuorten väylä Oy, Kuusankoski, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 27.3.2020

15 § Tehostetun palveluasumisen suorahankinta Kepakoti Oy:ltä, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta

16 § Tehostetun palveluasumisen suorahankinta Kepakoti Oy:ltä, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta

17 § Tehostetun palveluasumisen suorahankinta Kepakoti Oy:ltä, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta

18 § Pitkäaikaisen kuntoutushoidon suorahankinta Vaalijalan osaamis- 
ja tukikeskuksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta

19 § Pitkäaikaisen kuntoutushoidon suorahankinta Vaalijalan osaamis- 
ja tukikeskuksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 1.4.2020

20 § Lastenvaunujen hankinta toimeentuloasiakkaille

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 2.4.2020

21 § Virheellisesti maksetun omaishoidon tuen perinnästä luopumista 
koskeva vaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 2.4.2020

19 § Toimipisteiden tilapäinen sulkeminen terveys- ja päihdepalveluis-
sa

20 § Perusterveydenhuollon kiireettömien laboratoriotutkimusten ja 
toimenpiteiden hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 3.4.2020

21 § Päätös suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinnasta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 30.3.2020

21 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen eräiden toimintojen tila-
päinen keskeyttäminen 18.3.2020 alkaen toistaiseksi
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 1.4.2020

22 § Lääkinnällisen kuntoutuksen peruukkipalvelujen optiohankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 2.4.2020

23 § Malmin sairaalan osaston 15 sairaansijojen tilapäisen vähentämi-
sen jatkaminen ajalla 13.4.-31.5.2020

Hallintojohtaja 19.3.2020

7 § Tuottajaohjauksesta tehdyn hankintapäätöksen hankintaoikaisu

Hallintojohtaja 7.4.2020

9 § Henkilösuojaimien suorahankinta LP Lakkapää Oy:ltä

10 § Henkilösuojaimien suorahankinta Med Kit Oy:ltä

Tietohallintopäällikkö 25.3.2020

15 § Asiakastietojärjestelmän aineistojen konversio Apotti-
järjestelmään, ATJ

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat pää-
tökset, joiden osalta sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijat ovat vält-
tämättömistä syistä poikenneet heille annetusta toimivallasta päättää 
kyseisestä hankinnasta:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialan toimialajohtaja 7.4.2020

71 § Henkilösuojaimien suorahankinta LP Lakkapää Oy:ltä

72 § Henkilösuojaimien suorahankinta Med Kit Oy:ltä

Hallintojohtaja 7.4.2020

9 § Henkilösuojaimien suorahankinta LP Lakkapää Oy:ltä.

Käsittely

Hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan poikkeuksellisissa 
tilanteissa ja jos kaupungin etu sitä välttämättä vaatii, hankinnasta saa 
päättää viranhaltija, jolla muutoin ei olisi toimivaltaa päättää kyseisestä 
hankinnasta. Tällaisen hankintapäätöksen tehneen viranhaltijan on 
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saatettava päätöksensä viipymättä sen tiedoksi, jolle toimivalta hankin-
tapäätöksen tekemiseen olisi kuulunut.

Koronapandemian vuoksi henkilöstön suojavarusteita ei ole ollut kaikin 
osin hankittavissa normaalin puitesopimusjärjestelyn kautta. Tästä 
syystä suojavarusteita on hankittu myös muilta tavarantoimittajilta. 
Hankinnoissa on pyritty ennakoimaan reilusti normaalioloista poikkea-
vaa kulutusta. Hankinnat on pitänyt tehdä kiireellisesti, mistä syystä 
päätöksessä mainitut viranhaltijat ovat poikenneet sosiaali- ja terveys-
lautakunnan heille siirtämistä hankintavaltuuksista.

Teknisistä syistä päätöksiä ei ollut mahdollista lisätä enää kokouspäi-
vänä esityslistalle, vaan lautakuntaa tiedotettiin sähköpostitse asiasta 
ennen kokousta. Lisäksi esittelijä kertoi kokouksessa päätöksistä lauta-
kunnalle. Päätökset tuodaan tällä päätöksellä hallintosäännön edellyt-
tämällä tavalla lautakunnalle viipymättä tiedoksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 56, 57, 58, 59, 61 ja 62 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 60 § (A).

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 60 § (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.
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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, 
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
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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

Karita Toijonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.04.2020.


