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§ Asia

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

64 Asia/2 Ilmoitusasiat

65 Asia/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kahden 
terveysaseman ulkoistamisen valmistelun käynnistämisestä ja ter-
veysasemapalvelujen hankinnan periaatteista

66 Asia/4 Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste

67 Asia/5 Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen suorahankinta

68 Asia/6 Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuok-
rauspalvelun hankinnan keskeytys

69 Asia/7 Modeo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Kallion virastotalon toimistoka-
lusteiden hankinnasta

70 Asia/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 63
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 Cecilia Ehrnroothin ja vara-
tarkastajaksi jäsen Katju Aron.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 2 (54)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/2
05.05.2020

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

§ 64
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että käsiteltäviä 
ilmoitusasioita ei ole.

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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§ 65
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kah-
den terveysaseman ulkoistamisen valmistelun käynnistämisestä ja 
terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteista

HEL 2020-005780 T 06 00 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Projektipäällikkö Juha Ahonen ja terveysasemien johtajalääkäri Timo 
Lukkarinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Karita Toijosen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

leena.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lautakunnan asettamien reunaehtojen huomiointi
2 Yhteistoimintasuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Terveysasemapalvelujen hankintaa ryhdytään valmistelemaan alla esi-
tetyin ehdoin.

Terveysasemapalvelujen hankinta toteutetaan kahdelle alueelle rajatun 
ajan kokeiluna neljän vuoden sopimuskaudeksi ja kahdelle yhden vuo-
den mittaiselle optiokaudelle:
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1) Kannelmäki. Kannelmäen terveysaseman palvelut annetaan ulkoi-
sen palveluntuottajan tuotettavaksi. Ulkoinen palvelun-tuottaja hankkii 
toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Kannelmäen terveysa-
seman nykyinen henkilöstö siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja 
Kannelmäen terveysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovu-
taan.

2) Keskustan terveysaseman alue. Viiskulman terveysaseman lähialu-
eelle perustetaan uusi, noin 20 000 kaupunkilaisen hoidosta vastaava 
terveysasemayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja 
hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Viiskulman ny-
kyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja nykyisellä 
henkilöstöllä.

Esittelijän perustelut

Projektipäällikkö Juha Ahonen ja terveysasemien johtajalääkäri Timo 
Lukkarinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Kunnan järjestämisvastuu terveyspalveluissa

Kunnan järjestämisvastuusta terveyspalveluissa säädetään terveyden-
huoltolaissa (1326/2010) sekä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992), jonka 4 §:n 1 momen-
tin mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuu-
luvat tehtävät:

1) hoitamalla toiminnan itse;

2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä;

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 
muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka

5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu 
maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä pal-
velujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun 
setelin arvoon asti.

Lain 4 §:n 3 momentin mukaan hankittaessa palveluja 1 momentin 4 ja 
5 kohdassa tarkoitetulta yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai 
kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat 
sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.
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Terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosai-
raanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin 
aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveys-
työstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat 
terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja ko-
tihoidon potilaiden lääkäripalveluista sekä koko kaupunkia koskevasta 
epidemiologisesta toiminnasta ja omahoitotarvikejakelusta.

Helsingissä on kuusi alueellista terveysasemaa, joita ovat keskisen ter-
veysasema, keskustan terveysasema, lännen terveysasema, koillisen 
terveysasema, pohjoisen terveysasema ja idän terveysasema. Jokai-
nen alueellinen terveysasema jakaantuu alayksiköihin (lähiterveysase-
mat), joita on yhteensä 23. Niissä huolehditaan kiireellisestä ja kiireet-
tömästä avosairaanhoidosta. Vuoden 2020 talousarvion määrällisenä 
tavoitteena on yhteensä 1 570 000 terveysasemien vastaanottosuoritet-
ta. Näistä 430 000 on lääkärin vastaanotto-käyntejä. Palvelut tuotetaan 
pääosin itse. Oman tuotannon osuus koko terveysasemapalvelujen 
tuotannosta oli vuonna 2019 noin 98–99 prosenttia. Palveluseteli ja os-
topalvelut ovat käytössä terveysasemilla täydentämässä omia henkilös-
töresursseja ja parantamassa hoidon saatavuutta. Palveluseteleitä on 
myönnetty yhteensä 3 144 kappaletta ja kustannukset olivat noin 
200 000 euroa tammi-maaliskuussa 2020.

Terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden toimenpidekokonaisuus

Palvelujen saatavuus ja sen parantaminen on sosiaali- ja terveystoi-
mialan kaupungin strategiaohjelman mukainen keskeinen tavoite. Tä-
män takaamiseksi selvitetään jatkuvasti eri keinoja. Viimeisimpänä on 
muun muassa suunniteltu terveysasemat- ja sisätautipoliklinikka -
palvelun johtamisuudistus sekä valmisteltu toimintamalleihin liittyvä 
toimenpidekokonaisuus, jolla varmistetaan sujuva hoitoonpääsy ter-
veysasemilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 7.4.2020 § 58 merkin-
nyt tiedoksi selvityksen toimenpidekokonaisuudesta. 

Seuraavia sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelman 2020 mukaisia 
tavoitteita on edistetty aktiivisesti:

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

- Lääkärirekrytointia on tehostettu lääkäreiden saatavuuden ja pysy-
vyyden edistämisen hankkeen 2019‒2021 kautta, terveysasemien lää-
käreiden ja hoitajien palkankorotuksilla, selkeyttämällä lääkärien ja hoi-
tajien työnjakoa ja kehittämällä edelleen moniammatillista työtä. Lisäksi 
pyritään varmistamaan, että esimerkiksi toimistotyön ammattilaisia on 
riittävästi 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 tasoko-
rotuksella palkkaohjelman kautta ja 1 000 euron tehtävälisällä 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.

Yhtenä osana toimenpidekokonaisuutta ovat uudet palvelujen tuotta-
mistavat, jonka osalta on sovittu, että sosiaali- ja terveys-lautakunnalle 
valmistellaan toukokuussa 2020 esitys 1–2 terveysaseman ulkoistami-
sesta.

Ulkoistuksen valmistelun taustaa

Alkuvuodesta 2019 toteutettiin terveysasemapalvelujen läpivalaisu ja 
laaja selvitystyö. Läpivalaisulla tarkoitetaan palvelun kokonaisvaltaista 
nykytilan ja tulevaisuuden analyyttista tarkastelua muun muassa tuo-
tantorakenteen, talouden, asiakkaiden, kysynnän ja markkinatilanteen 
näkökulmista. Läpivalaisun keskeinen työkalu on Tee itse tai osta (Ma-
ke or Buy) -tuotantotapa-analyysi, jossa vertaillaan eri ulottuvuuksilla 
omaa ja ostettua palvelua. Selvityksen tulosten perusteella lähdettiin 
valmistelemaan toimenpiteitä monituottajuuden lisäämiseksi. Keinoiksi 
valikoituivat palvelusetelien käytön laajentaminen, hoidontarpeen ar-
vioinnin (takaisinsoiton) rajoitettu ostopalvelu ja 1–2 terveysaseman ul-
koistamisen pilotointi.
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Selvitystyössä tunnistettiin seuraavat terveysasemapalvelujen haas-
teet, joihin ulkoistuksella osaltaan pyritään vastaamaan:

 Palvelujen kysynnän kasvu (väestön ikääntyminen ja kasvu)
 Henkilöstöresurssien saatavuus
 Hoitoon pääsyn viiveet
 Benchmarking-kohteen puuttuminen
 Erot terveysasemien toimintatavoissa ja tuottavuudessa.

Verrattuna muihin kuntiin Helsingin avoterveydenhuollon palvelujen ko-
konaiskustannukset ovat alle keskiarvon. Viime vuosina kokonaiskus-
tannukset eivät ole kasvaneet merkittävästi, mutta samanaikaisesti 
asiakasmäärät ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti. Vuoteen 2030 
mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa koko kaupungin tasolla 
väestöennusteen mukaan noin 28 000 asukkaalla. Kahdentoista (12) 
terveysaseman alueella yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennus-
teen mukaan vuosien 2019 ja 2030 välillä yli 50 prosenttia lisäten ter-
veysasemapalvelujen kysyntää merkittävästi.

Ulkoistuksella haetaan ensisijaisesti ratkaisuja palvelujen saatavuuden 
varmistamiseen ja lääkärien rekrytointitilanteen parantamiseen. Han-
kintaan kuuluvien terveysasemien henkilöstön rekrytointi jää ulkoisen 
palvelutuottajan tehtäväksi. Lisäksi Kannelmäen terveysaseman nykyi-
nen henkilökunta siirtyy vahvistamaan kaupungin muiden terveysase-
mien henkilökuntaa. Lisäresursointi myös jakaa työmäärää ja vähentää 
yksittäisen työntekijän työkuormitusta koko terveysasematoiminnassa, 
jolloin työn hallittavuus lisääntyy, mikä puolestaan auttaa rekrytoinnis-
sa. Rekrytointihaasteiden takia terveysasemilla on noin 35 lääkäriva-
kanssia täyttämättä (marraskuun 2019 tilanne), ja lisäksi osa työssä 
olevista lääkäreistä työskentelee osa-aikaisesti. 

Lääkäreiden kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan ter-
veysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajan-
varausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aiko-
jen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn 
odotusaika on mediaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
mialan käyttösuunnitelmassa 2020 on terveysasemia koskevana sito-
vana tavoitteena, että asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaano-
tolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3<10). Lisäksi sitovana ta-
voitteena on, että T3 on vuoden 2020 lopussa alle 20 vuorokautta kai-
killa terveysasemilla. Terveysasemien T3-luvun keskiarvo oli 32 päivää 
16.3.2020 mittausajankohdalla. Samana mittausajankohtana T3 oli alle 
20 vuorokautta neljällä terveysasemalla. Toimialan ennuste on, että si-
tovat tavoitteet eivät toteudu, kun kiireettömän hoidon saatavuutta on 
jouduttu vähentämään koronaepidemian vuoksi. Koronaepidemian 
vuoksi terveysasemien normaalia vastaanottotyötä jää epidemian aika-
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na tekemättä, mikä lisää työmäärää normaalia suuremmaksi epidemian 
jälkeen.

Helsinki toteuttaa avoterveydenhuollon palvelut nyt lähes täysin omana 
palveluna (98–99 %). Oman palvelutuotannon rinnalla on käytetty vä-
häisessä määrin lääkäreiden ostopalvelua ja palveluseteliä. Muihin 
kuntiin verrattuna Helsinki on ollut vaihtoehtoisten palvelujen toteutta-
misessa maltillinen. Ulkoistuksella pyritään keräämään kokemuksia 
parhaista käytännöistä nykyisten toimintamallien kehittämiseksi. Ulkois-
tuksen tuottamien oppien keräämisestä ja siirtämisestä edelleen 
omaan tuotantoon luodaan käytäntö ja tiedon ja oppien jakaminen 
varmistetaan sopimuksessa.

Suomessa on viimeisten vuosien aikana saatu runsaasti kokemuksia 
sote-palvelujen ulkoistamisesta. Ulkoistukset ovat vaihdelleet Helsingin 
tapaan pienistä ostoista ja palveluseteleistä aina koko sote-toimialan 
ulkoistuksiin. Kattavia selvityksiä on kuitenkin vain vähän ja tulokset 
ovat vaihtelevia. Huomioiden Helsingin koko ja erityispiirteet verrattuna 
pienempiin kuntiin on luonnollista ja järkevää hakea kokemuksia muista 
suurista kaupungeista. Pääkaupunkiseudulla Espoo ja Vantaa ovat ai-
emmin ulkoistaneet avoterveydenhuollon palveluja. Vantaalla Hakuni-
lan terveysasema oli ulkoistettuna 2012–2014 ja Espoossa yksi ter-
veysasema (Espoontori) ulkoistettiin vuonna 2013 ja lisäksi toinen (Ma-
tinkylän alue) vuonna 2014.

Espoon terveysasemilla kokonaisuutena ulkoistuksen aikana tuotta-
vuus ja saatavuus on parantunut eli espoolaiset pääsevät aikaisempaa 
nopeammin lääkärin vastaanotolle. Myös asiakastyytyväisyys on pa-
rantunut koko Espoossa. Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten määrä 
on pienentynyt suhteessa lääkärikäynteihin. Ulkoistetulla Espoontorin 
terveysasemalla (Oma Lääkärisi Espoontori) tuotettiin palveluita eniten 
vastuuväestön asukasta kohden ja palveluiden peittävyys oli suurin. 
Hoitoon pääsy oli Espoontorin terveysasemalla keskimääräistä parem-
paa ja asiakkaan olivat sen toimintaan keskimääräistä tyytyväisempiä. 
Asemalla oli keskiarvoa vähemmän terveyspalveluiden suurkuluttajia. 
Kustannuksiltaan asukasta kohden Espoontorin terveysasema oli Es-
poon terveysasemien keskiarvon tasolla (lähde: Espoon terveysase-
mapilotin arviointi, Aalto-yliopisto 2015). Espoon terveysasemien johta-
jalääkäriltä huhtikuussa 2020 saadun tiedon mukaan ulkoistettujen ter-
veysasemien toimintaan on yleisesti ottaen oltu tyytyväisiä ja yhteistyö 
on sujunut hyvin. Espoontorin terveysaseman sopimuskausi päättyy 
30.4.2020 ja jatkossa alueen väestöllä on mahdollisuus hankkia palvelu 
palvelusetelillä, mikä tarjoaa kuntalaisille laajemman valintamahdolli-
suuden ja kaupungille joustavamman tavan ulkopuolisten resurssien 
käyttämiseen. Matinkylän alueen ulkoistettu terveysasema jatkaa ke-
vääseen 2021 asti.
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Vantaalla konsulttiyritys KPMG:n tekemän selvityksen mukaan ulkoinen 
palveluntuottaja pärjäsi Hakunilan terveysasemalla terveyspalveluiden 
laadussa hyvin ja myös kustannustehokkuus parani ulkoistuksen aika-
na. Sen sijaan potilaan terveysongelman koko hoitoketjun kustannuk-
set (niin sanottu episodituottavuus) olivat Vantaan kaupungin omilla 
terveysasemilla Hakulan terveysasemaa parempia. Kustannukset Ha-
kunilan terveysasemalla nousivat noin 5 %, mutta toisaalta käyntien 
määrä kasvoi noin 20 %. Hakunilan terveysaseman ulkoistus päättyi 
vuonna 2014, ja toiminta jatkuu nyt kaupungin omana toimintana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 17.12.2019 § 318 kaupun-
gin strategiaohjelman mukaisista tavoitteista ja toimenpiteistä sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa. Yhtenä hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteenä lautakunta hyväksyi 
terveyspalvelujen tuotantotavan laajentamisen siten, että palvelusete-
lien käyttöä jatketaan ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmistellaan 
esitys 1–2 terveysaseman ulkoistamisesta. Terveysasemien ulkoistuk-
sen valmistelussa huomioidaan sosiaali- ja terveyslautakunnan valmis-
telulle asettamat reunaehdot:

 Saada hyviä uusia käytäntöjä vahvistamaan helsinkiläisten perus-
terveydenhuoltoa

 Tavoitteena ei ole synnyttää automaatiomekanismia ulkoistuksiin
 Varmistaa sopimuksissa mahdollisuus palauttaa toiminta omaksi 

toiminnaksi sopimuskauden lopussa
 Ulkoistuksen terveysaseman täytyy toimia täysin samoin terveys- ja 

hyvinvointikeskuksen periaattein kuin kaupungin muut terveysase-
mat

 Palvelutuottajien on huolehdittava yhteensovituksesta muihin asiak-
kaiden tarvitsemiin palveluihin

 Ulkoistus tehdään myös sosioekonomisesti heikommalle alueelle
 Tuottajalle maksettavan hinnan täytyy olla samaa luokkaa oman 

tuotannon kanssa ja palveluntuottajan insentiivien oltava kunnollisia 
ja huomioitava mm. terveysasemien lähetteet erikoissairaanhoitoon

 Terveysasemien henkilöstön kanssa käytävä aktiivista ja avointa 
vuoropuhelua valmistelun alusta lähtien ja henkilöstön asema muu-
toksessa tulee varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

 Ulkoistetun terveysaseman toimintaa ja tuloksia seurataan tiiviisti 
vuosittain. Suoritetaan sopimuskauden puolivälitarkastelu, joka tuo-
daan lautakunnalle tiedoksi

 Ulkoistetun terveysaseman suoriutumista ja toimintatapoja verra-
taan kaupungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puo-
lueettoman osapuolen taholta
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 Palveluntuottajan tulee sitoutua vertailuun ja auttaa parhaiden käy-
täntöjen siirtämisessä kaupungin omaan tuotantoon takaamalla so-
veltuva avoimuus ja läpinäkyvyys omaan toimintaansa.

 Selvitetään myös 1-2 oman terveysaseman muuttamista taseyksi-
köksi, jolla olisi nykyisiä terveysasemia enemmän toimintavapautta, 
tai vastaavia muita terveysasematason kokeiluja. Selvitys ja johto-
päätökset tuodaan lautakuntaan päätettäväksi. 

Kuvaus lautakunnan linjausten huomioinnista valmistelussa on liitteenä 
1.

Valmisteluprojekti

Esityksen valmistelu aloitettiin helmikuussa 2020. Hankkeen käytännön 
valmistelua tekevä projektiryhmä toimii ohjausryhmän alaisuudessa. 
Projektiryhmän toimintaan osallistuu terveysasematoiminnan esihenki-
löitä, hankinnan ja viestinnän asiantuntijat, strategisessa valmistelussa 
ja projektinhallinnassa tukeva ulkopuolinen asiantuntija (NHG Finland) 
sekä henkilöstön edustajat. Lisäksi projektiryhmä on käyttänyt apuna 
mm. talousalan ja tietojärjestelmien asiantuntijoita. Myös ohjausryh-
mässä on monialainen asiantuntemus. Valmistelussa hyödynnetään 
myös muiden suurten kaupunkien, kuten Espoon, kokemuksia vastaa-
vista ulkoistuksista.

Projektissa valmistellaan käyttösuunnitelman 2020 linjauksen mukai-
sesti sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitys 1–2 terveysaseman palve-
luhankinnasta. Mikäli esityksen pohjalta kaupunginvaltuusto tekee pää-
töksen hankinnan valmistelusta, projektissa toteutetaan myös hankin-
tamenettelyn valmistelu, varsinainen hankintamenettely sekä valitun 
palveluntuottajan toiminnan käynnistäminen.

Valmistelun tavoitteina ovat:

1. Saatavuuden varmistaminen: väestön ikääntymisestä ja lisään-
tymisestä aiheutuvaan palvelujen kysynnän kasvuun vastaami-
nen lisäkapasiteetilla, riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen, 
hoitoon pääsyn viiveiden hallinta

2. Saada hyviä käytäntöjä vahvistamaan asukkaiden perustervey-
denhuoltoa: parhaiden käytäntöjen yhteinen kehittäminen ja ja-
kaminen, asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäminen

3. Oman palvelutuotannon kirittäminen
4. Valinnanvapauden lisääminen.

Tavoiteaikatauluna on, että esitys hankintamenettelyn valmistelun aloit-
tamisesta tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn 10.6.2020. Hankin-
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tamenettelyn valmistelun on suunniteltu tapahtuvan kesä-elokuussa. 
Esitys kilpailutuksen aloittamisesta on tarkoitus tuoda sosiaali- ja ter-
veyslautakuntaan viimeistään 18.8.2020. Hankintapäätös pyritään te-
kemään marraskuun 2020 aikana ja ulkoistetun toiminnan käynnistämi-
sen tavoiteaika on tammi-helmikuu 2021.

Eri palveluhankintamallien arviointi

Valmistelussa selvitettiin kolmea erilaista ulkoistusmallia:

1. Liikkeenluovutus: nykyisen terveysaseman / sen osan ulkoista-
minen

2. "Korvaava lisähankinta”: tietyn alueen / terveysaseman vastuu-
väestön hoitaminen siirtyy ulkoistetulle toimijalle ja kaupungin 
oma henkilöstö siirretään muille terveysasemille

3. ”Lisähankinta”: tietylle alueelle tulee lisää kapasiteettia oman 
terveysaseman lisäksi (tietyn vastuuväestön hoitaminen siirtyy 
ulkoistetulle toimijalle).

Valmisteluvaiheessa vertailtiin eri malleja suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin. Kaikki mallit mahdollistavat parhaiden käytäntöjen ja uusien toi-
mintamallien levittämisen ja jakamisen sekä oman toiminnan kirittämi-
sen. Ne kuitenkin eroavat saatavuus-, henkilöstö- ja rahoitusnäkökul-
mista. Liikkeenluovutuksella, jossa kilpailutetaan toimija operoimaan 
kaupungin nykyistä omaa terveysasemaa, ei olisi suoraa vaikutusta 
saatavuuteen tai rekrytointitilanteeseen. Se kuitenkin siirtäisi rekrytoin-
tihaasteen ulkoiselle toimijalle. Sillä ei myöskään olisi suoria kustan-
nusvaikutuksia, ellei asiaa huomioida hinnoittelussa. Niin sanottu kor-
vaava lisähankinta puolestaan parantaisi suoraan saatavuutta ja vah-
vistaisi resursointia koko kaupungin tasolla, kun hankitaan lisää kapasi-
teettia ja kilpailutetun alueen omaa henkilöstöä siirretään omille ter-
veysasemille, joissa on eniten resurssivajausta. Se edellyttäisi kuiten-
kin budjetoitua lisärahoitusta. Vastaavasti myös niin sanottu lisähankin-
ta parantaisi suoraan saatavuutta ja vahvistaisi resursointia erityisesti 
alueella, jonne lisähankinta tehdään. Myös se edellyttäisi budjetoitua li-
särahoi-tusta.

Esitys palveluntuotantona hankittavien terveysasemien ja alueiden va-
linnaksi perustuu projektiryhmän ja sosiaali- ja terveystoimialan asian-
tuntijoiden kattavaan analyysiin. Valinnassa painotetaan erityisesti ny-
kyistä saatavuustilannetta, väestömäärän kehitystä, resursointi- ja rek-
rytointitilannetta sekä terveysasematilojen kuntoa. Valinnan ulkopuolel-
le on suoraan rajattu ne asemat ja alueet, joissa oma terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen (thk:n) kehitys- tai pilotointityö on käynnissä ja/tai jois-
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sa on ollut merkittäviä muutoksia viime vuosina (Myllypuron thk, Kala-
sataman thk ja Vuosaaren thk).

Hankinnan kohde ja ehdot

Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa on valmisteltu esitys hankinnan 
ydinkohdista ja pääperiaatteista, kuten valituista alueista, palveluhan-
kinnan mallista, palveluvalikosta sekä keskeisistä sopimusehdoista. 
Onnistuneen hankinnan kannalta on tärkeää, että hankintamenettelyn 
valmisteluun ja neuvotteluvaiheeseen jää vielä tarpeeksi liikkumavaraa. 
Tämä on huomioitu esityksessä. Tarkennukset hankinnan kohteeseen 
ja ehtoihin määritetään hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa yh-
dessä henkilöstön kanssa ja osallistaen hankinnan piiriin kuuluvien 
alueiden asukkaita.

Yhtenä palveluhankinnan valmistelun keskeisenä tavoitteena on saata-
vuuden varmistaminen ja parantaminen. Valmistelun pohjalta palvelu-
hankinta ehdotetaan toteuttavaksi lisähankintana kahdella alueella raja-
tun ajan kokeiluna:

1. Kannelmäki. Kannelmäen terveysaseman nykyinen henkilöstö 
siirtyy muille kaupungin terveysasemille ja terveysaseman ny-
kyisistä huonokuntoisista tiloista luovutaan. Henkilöstönsiirrot 
pyritään kohdistamaan terveysasemille, joilla on laskennallisesti 
eniten lisäresurssien tarvetta, huomioiden kuitenkin henkilöstön 
toiveet. Ulkoinen palveluntuottaja vastaa Kannelmäen terveysa-
seman nykyisen vastuuväestön terveysasemapalvelujen tuotta-
misesta itse järjestämissään tiloissa.

2. Keskustan terveysaseman alue. Nykyisen Viiskulman terveysa-
seman lisäksi keskustan alueelle perustetaan uusi terveysase-
mayksikkö lisäpalvelutuotantona. Ulkoinen palveluntuottaja vas-
taa uutta yksikköä varten muodostettavan vastuuväestön ter-
veysasemapalvelujen tuottamisesta itse järjestämissään tiloissa. 
Viiskulman nykyisen terveysaseman toiminta jatkuu nykyisissä 
tiloissa ja nykyisellä henkilöstöllä.

Kannelmäen osalta hankinnan arvioidaan parantavan hoitoon pääsyä 
alueella, mahdollistavan kaupungin nykyisistä huonokuntoisista ter-
veysasematiloista luopumisen ja helpottavan nykyisiä rekrytointihaas-
teita. Kannelmäen terveysasemalta puuttuu ylilääkäri ja kaksi lääkäreis-
tä on ostopalvelulääkäreitä (23.3.2020 tieto). Hoitohenkilökunnassa on 
paljon vaihtuvuutta ja lääkäreiden virkoja on vaikea saada täytettyä. 
Kannelmäen terveysasema toimii kaupungin suoraan omistamassa 
1 901 m²:n kokoisessa rakennuksessa. Tilat ovat huonokuntoiset ja 
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vaativat pikaista remonttia. Terveysaseman kiireettömään hoitoon pää-
syä kuvaava T3-aika 16.3.2020 oli 16 vuorokautta ja keskimäärin se on 
vuonna 2020 ollut 18,2 vuorokautta (kuusi mittausajankohtaa). Vuonna 
2019 terveysaseman T3-aika oli keskimäärin 36 vuorokautta.

Keskustan terveysaseman alueella hankinnan arvioidaan tuovan lisä-
kapasiteettia, jolla pystytään vastaamaan nopeaan ikääntyvän väestön 
määrän kasvuun alueella sekä helpottavan nykyisiä rekrytointihaastei-
ta. Ikääntyvän väestön määrä on kasvamassa keskustan terveysase-
man alueella voimakkaasti. Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kas-
vavan Viiskulman terveysaseman alueella määrällisesti eniten kaikista 
Helsingin alueista (+2 693 yli 75-vuotiasta asukasta) vuosina 2019–
2030. Keskustan terveysasemien alueella on nykyisinkin suuret lääkä-
rikohtaiset väestömäärät, keskimäärin 2 732 asukasta/lääkäri, kun taas 
koko Helsingin alueella on keskimäärin 2 146 asukasta/lääkäri. Lisäksi 
Viiskulman terveysaseman henkilöstön tilanne on epästabiili. Vakitui-
sissa lääkärinviroissa on viisi lääkäriä, joista kaksi on osa-aikaisesti, ja 
sijaisia on laskennallisesti 4,5 (23.3.2020 tieto). Viimeisen vuoden ai-
kana on jouduttu turvautumaan paljon ostopalvelulääkäreihin.

Sopimuskauden kestoksi esitetään neljä (4) vuotta ja kahta yhden vuo-
den optiokautta (1+1 vuotta). Kyseessä on rajatun ajan kokeilu. Tämän 
pituuden arvioidaan mahdollistavan toiminnan kehittämisen ja hyvien 
toimintamallien jakamisen sekä järkevän hinnoittelun. Esitettävä sopi-
muskauden pituus on myös linjassa muiden suurten kaupunkien vas-
taavien ulkoistusten kanssa.

Sopimukseen määritetään selkeät irtisanomisehdot. Sopimuksessa 
varmistetaan mahdollisuus palauttaa kyseinen vastuuväestöjen ter-
veysasemapalvelujen tuottaminen takaisin omaksi toiminnaksi sopi-
muskauden jälkeen.

Ulkoisen palveluntuottajan terveysasemat toimivat osana Helsingin ny-
kyisiä terveys- ja hyvinvointikeskuksia. Ulkoisen palveluntuottajan ter-
veysasemilla tulee olla saatavilla sama palveluvalikko kuin muillakin 
kaupungin omilla terveysasemayksiköillä, mutta osan palveluvalikosta 
voi edelleen tuottaa kaupunki itse. Hankittaviin palveluihin ja palvelun-
tuottajalle maksettavaan hintaan sisältyvät ainakin lääkärin ja hoitajan 
kiireellinen ja kiireetön vastaanottotoiminta sekä ajanvaraustoiminta. 
Lisäksi palveluvalikkoon on alustavasti suunniteltu sisällytettävän (suo-
ravastaanotto)fysioterapia, psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut sekä 
kotisairaanhoidon lääkäripalvelut asemien vastuuväestölle. Hankittaviin 
palveluihin eivät alustavan suunnitelman mukaan sisältyisi laboratorio- 
ja kuvantamispalvelut eivätkä muut määritetyt keskitetysti tuotetut pal-
velut. Palveluntuottajalta edellytetään HUSLab:n ja HUS Kuvantamisen 
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käyttöä. Hankittavat palvelut määritetään hankintamenettelyn valmiste-
luvaiheessa.

Palveluntuottajalta edellytetään Helsingin kaupungin potilastietojärjes-
telmien käyttöä. Käynnistysvaiheessa tietojärjestelmänä toimii toden-
näköisesti Pegasos. Apotin käyttöönoton jälkeen myös ulkoistetut ase-
mat siirtyvät Apotin käyttöön. Helsingin tietojärjestelmien käyttö mah-
dollistaa sujuvat, yhtenäiset hoitoketjut ja helpottaa ostopalvelutuotan-
non seurantaa ja ohjausta. 

Palveluntuottaja hankkii itse tarvittavat tilat sille osoitetulta alueelta ja 
rekrytoi oman henkilöstön. Palvelujen tulee olla sijainniltaan väestön 
helposti saavutettavissa. Tilojen sijoittumista voidaan myös rajoittaa 
tarjouspyynnössä, esimerkiksi tietyille postinumeroalueille. Tarkat ase-
mien sijoittumiskriteerit määritetään hankintamenettelyn valmisteluvai-
heessa.

Ulkoisen palveluntuottajan aseman henkilöstö toimii palveluntuottajan 
johdon alla. Perusperiaatteena on antaa palveluntuottajalle selkeät 
raamit, joiden sisällä palveluntuottaja saa vapaasti johtaa ja kehittää 
toimintaa.

Ulkoisen palveluntuottajan asemia seurataan samalla seurantamallilla 
ja samoin mittarein kuin omiakin terveysasemia. Näitä mittareita ovat 
muun muassa saatavuus/T3-aika, takaisinsoitto, asiakaskokemus ja 
terveysindikaattoreiden riskirajat. Koska T3-mittari kuvaa huonosti ter-
veysaseman toimivuutta, mitataan terveysaseman hoitotakuuta jatkos-
sa myös kolmella seuraavalla mittarilla: 1) ensikontaktissa toteutunut 
hoito 2) kiireellisen hoidon toteutuminen 3) kiireettömän hoidon toteu-
tuminen.

Palveluntuottajan edellytetään osallistuvan aktiivisesti uusien yhteisten 
toimintatapojen ja -mallien kehittämiseen ja toisaalta ottamaan käyttöön 
Helsingin oman terveysasemaverkoston kehityshankkeiden toimintata-
pamuutokset. Lisäksi palveluntuottajalta edellytetään terveys- ja hyvin-
vointikeskusmallin mukaisten toimintakäytäntöjen noudattamista.

Kilpailutus koskee lisähankintaa, jossa tietty aluksi määritetty vastuu-
väestö siirtyy ulkoisen toimijan vastuulle. Vastuuväestöjen määräytymi-
nen tarkennetaan hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa. Arvio han-
kinnan piiriin kuuluvasta vastuuväestöstä on yhteensä noin 40 000–
44 000 asukasta. Asukkaat voivat vaihtaa terveysasemaa Helsingissä 
tai valita terveysaseman toisesta kunnasta. Valinnanvapaus terveys-
palveluissa koskee myös ulkoisen palveluntuottajan asemia. Myös ul-
koisen palveluntuottajan asemat ovat vapaan hoitopaikan valinnan pii-
rissä hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa määriteltävin reunaeh-
doin.
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Palveluntuottajan saama korvaus on tarkoitus määritellä kapitaatiopoh-
jaisella mallilla (euroa/asukas). Hinnoittelu pohjautuu Helsingin oman 
toiminnan ikäryhmäpainotettuihin kustannuksiin. Hankintaan kuuluviksi 
suunniteltujen palvelujen osalta keskimääräinen asukaskohtainen kus-
tannus on tällä hetkellä Kannelmäessä noin 100 euroa/asukas ja Kes-
kustan terveysaseman alueella noin 86 euroa/asukas. Lisäksi hinnoitte-
luun kuuluu kannustin-sanktiomalli (tyypillisesti 5–10 % kokonaishin-
nasta). Kannustin-sanktiomallin mahdollisia elementtejä ja mittareita 
ovat esimerkiksi hoitoonpääsy, erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä 
ja laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kustannukset. Kuvattu hinnoitte-
lumalli on koettu hyväksi myös muiden suurien kaupunkien vastaavissa 
ulkoistuksissa; esimerkiksi Espoossa on käytössä vastaavan tyyppinen 
hinnoittelumalli ja kannustinmalli. Tarkka hinnoittelu ja kannustin-
sanktiomallin elementit määritellään hankintamenettelyn valmisteluvai-
heessa.

Hankinta toteutetaan niin sanottuna käänteisenä kilpailutuksena eli ko-
konaistaloudellisen edullisuuden vertailussa valitaan hinta-
laatusuhteeltaan paras tarjous siten, että tarjoajat kilpailevat ainoas-
taan laatuun liittyvillä perusteilla. Hinta-laatusuhteen mukaiset vertailu-
perusteet tarkennetaan hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa siten, 
että ne mahdollistavat mahdollisimman hyvin ulkoistuksen tavoitteiden 
toteutumisen. Mahdollisia kriteereitä ovat muun muassa tarjoajan ai-
emmat kokemukset ja tulokset vastaavista ulkoistuksista sekä kuvattu 
yhteiskehittämisen ja kumppanuuden malli.

Hankintamenettelyn kuvaus

Hankinta toteutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista annetun lain (1397/2016) 36 §:n mukaisella kilpailullisella 
neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettelyn käyttäminen antaa mah-
dollisuuden neuvotella tarjoajien kanssa hankinnan kohteesta ennen 
tarjouspyynnön toimitusta ja myös kilpailutuksen aikana. 

Neuvottelumenettely jakautuu useaan eri vaiheeseen. Hankintamenet-
telyn valmistelu ja käynnistäminen on sosiaali- ja terveyslautakunnan 
toimivallassa valtuustopäätöksen jälkeen. Alla on kuvattu menettelyn 
kulku ja suunniteltu tavoiteaikataulu.

 Hankintamenettelyn valmisteluvaiheessa laaditaan kilpailutusdoku-
mentit, kuten hankintailmoitus, alustava tarjouspyyntö, palveluku-
vaus, sopimusluonnos sekä yleiset liitteet. Valmisteluvaihe ajoittuu 
kesä-elokuulle 2020.
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 Kilpailutus käynnistetään julkaisemalla hankintailmoitus ja osallis-
tumispyyntö, joiden pohjalta tarjoajat lähettävät osallistumishake-
mukset neuvottelumenettelyyn. Tavoitteena on, että kilpailutuksen 
käynnistämispäätös tehtäisiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa vii-
meistään 18.8.2020.

 Seuraavana vaiheena on tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjoa-
jien valinta neuvottelumenettelyyn. Tästä tehdään päätös ja toimite-
taan tiedoksianto tarjoajille. Neuvottelu-menettelyyn valituille tarjoa-
jille lähetetään neuvottelukutsu ja alustava tarjouspyyntö, jonka liit-
teenä on muun muassa tarkempi hankinnan yksilöinti ja alustavia 
sopimusehtoja.

 Neuvotteluvaiheessa käydään tarkemmat neuvottelut tarjoajien 
kanssa. Neuvottelut voivat tapahtua vaiheittain siten, että neuvotte-
luissa mukana olevien ratkaisujen ja tarjoajien määrää rajoitetaan 
neuvottelujen aikana. Neuvotteluvaihe pyritään päättämään loka-
kuun 2020 alkuun mennessä.

 Neuvotteluvaihe päätetään lähettämällä mukana oleville tarjoajille 
lopullinen tarjouspyyntö. Tarjouksen on oltava lopullisessa tarjous-
pyynnössä määriteltyjen vaatimusten mukainen ja siihen on sisälly-
tettävä kaikki hankinnan toteuttamiseksi pyydetyt ja tarpeelliset 
osat. Tarjousten pohjalta suoritetaan tarjousten arviointi hankintail-
moituksessa tai hankekuvauksessa asetettujen vertailuperusteiden 
mukaisesti. Tavoiteaikataulu kilpailutuksen voittajan valinnalle ja 
hankintapäätökselle on marraskuun 2020 puoliväli.

 Hankintapäätöksen jälkeen käydään sopimusneuvottelut, joiden 
pohjalta allekirjoitetaan lopullinen sopimus. Tavoiteaikataulu sopi-
muksen allekirjoitukselle on joulukuun 2020 puoliväli.

Henkilöstön asema ja osallistaminen

Hankinnan toteutuessa Kannelmäen terveysaseman nykyinen henki-
löstö siirtyy suunnitelman mukaan muille Helsingin terveysasemille ny-
kyistä vastaaviin tehtäviin. Kannelmäessä on yhteensä 20 vakanssia, 
joista lääkärinvakansseja on 8 (vertailun vuoksi: Helsingin terveysase-
milla on yhteensä 298 lääkäriä pois lukien esihenkilöasemassa olevat 
lääkärit). Henkilöstönsiirrot pyritään kohdistamaan sellaisille terveysa-
semille, joilla on laskennallisesti eniten lisäresurssien tarvetta huomioi-
den kuitenkin henkilöstön toiveet. Muille kaupungin terveysasemille 
hankkeella ei ole suoria henkilöstövaikutuksia.
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Henkilöstöä osallistetaan kattavasti jo valmisteluvaiheessa; hanketta 
esitellään ja käsitellään ainakin seuraavissa kokouksissa kevään 2020 
aikana:

 28.4. Kannelmäen terveysaseman yhteistoimintamenettelyn mukai-
nen kokous

 28.4. Terveys- ja päihdepalvelujen henkilöstötoimikunnan ylimää-
räinen kokous

 29.4. Viiskulman terveysaseman (sekä Töölön, Lauttasaaren ja Ka-
lasataman terveysasemien) yhteistoimintamenettelyn mukainen ko-
kous

 30.4. Paikallisjärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen
 4.5.   Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstötoimikunnan kokous
 18.5. Kaupungin henkilöstötoimikunnan kokous.

Lisäksi asiaa koskeville terveysasemille on annettu ohjeeksi käsitellä 
asiaa omissa henkilökuntakokouksissaan jo huhti-toukokuun aikana. 
Hankkeen projekti- ja ohjausryhmissä on mukana henkilöstön edusta-
jat.

Yhteistoimintasuunnitelma on liitteenä 2.

Vaikutukset asukkaille

Suunnitellulla ulkoistusmallilla terveysasemapalvelujen saatavuus läh-
tökohtaisesti paranee, mikä sujuvoittaa hoitoon pääsyä asukkaiden nä-
kökulmasta.

Helsingin asukkaat voivat vaihtaa terveysasemaa Helsingissä tai valita 
terveysaseman toisesta kunnasta. Myös ulkoisen palvelun-tuottajan 
asemat ovat vapaan hoitopaikan valinnan piirissä.

Asukaskuulemiset on suunniteltu toteutettavan mahdollisen valtuusto-
päätöksen jälkeen hankintamenettelyn valmistelu-vaiheessa, kun pal-
velukuvausta ja alustavia sopimusehtoja työstetään. Kuulemisten toteu-
tus suunnitellaan vallitsevan tilanteen mukaisesti huomioiden koronae-
pidemian vaatimat rajoitustoimet.

Kustannukset

Hankinnan sitoumukseton Helsingin terveysasemien budjetointiin pe-
rustuva arvioitu vuosittainen kustannus vuoden 2020 kustannustasolla 
ja suunnitellulla väestöpohjalla on Kannelmäen terveysaseman osalta 
noin 2,9 miljoonaa euroa ja Keskustan terveysaseman alueen uuden 
terveysasemayksikön osalta noin 3,3 miljoonaa euroa. Koska Kannel-
mäen terveysaseman kohdalla kyse on nykyisen toiminnan korvaavas-
ta hankinnasta, tulee hankinnasta lisäkustannuksia vain sen nykyisen, 
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muille terveysasemille siirtyvän henkilökunnan henkilöstökustannusten 
verran (noin 1,4 miljoonaan euroa vuodessa vuoden 2020 kustannus-
tasolla). Keskustan uuden terveysaseman osalta lisäkustannuksina tu-
lee koko terveysaseman kustannukset. Yhteensä hankinta aiheuttaa li-
säkustannuksia enintään noin 4,7 miljoonaa euroa vuodessa (vuoden 
2020 kustannustasolla). Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että sille 
varataan rahoitus vuoden 2021 tulosbudjetissa.

Toimivalta

Tällä palveluhankinnalla siirretään merkittävän suuruisen väestönosan 
terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen ulkoiselle tuottajalle. Hallinto-
säännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää 
perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa 
jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan 
joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta 
kaupungin omana toimintana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

leena.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lautakunnan asettamien reunaehtojen huomiointi
2 Yhteistoimintasuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 66
Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste

HEL 2020-004097 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talou-
den toteumaennusteen 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 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
2 Määrälliset tavoitteet
3 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-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 toiminnan ja talouden 
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 lautakunnalle esiteltiin 7.4.2020 tiivistelmä talouden ja toi-
minnan toteutumisesta helmikuun lopun tilanteessa. Tässä esityksessä 
on laajemmin selvitetty palvelukohtainen erittely toteumaennusteesta.

HUSin osalta ei ole saatavilla ennustetta tammi‒helmikuun toteutumien 
pohjalta, joten HUSin ennusteessa on huomioitu vain laskennallinen 
arvio koronapandemian kustannusvaikutuksista. HUS tekee ensimmäi-
sen ennusteen tammi-maaliskuun toteumien pohjalta.

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. 

Tulojen arvioitu alitus koostuu maksutuottojen pienenemisestä korona-
pandemian vuoksi sekä vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijoiden ja 
pakolaisten valtion korvaaman laskennallisen kolmen vuoden korvau-
sajan päättymisen vuoksi.

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 aluksi lukien avustukset maksetaan käyttötalousmenois-
ta. Koska sosiaali- ja terveystoimiala ei ole toimintakatteellinen talous-
arviokohta, vaan sitova taso ovat menot, sosiaali- ja terveyspalvelujen 
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talousarviokohdalle voidaan myöntää teknistä ylitysoikeutta valtionpe-
rinnöistä myönnettyjen järjestöavustuksien verran. Ylitysoikeus perus-
tuu valtionperinnöistä saatuihin tuloihin.

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.

Lastensuojelussa ylityspainetta on 11,2 milj. euroa, josta pääosa 10,8 
milj. euroa koostuu asiakaspalvelujen ostoista. Lastensuojelun laitos-
hoidon ja perhehoidon ostopalvelujen tarve pysyy vuoden 2019 tasolla, 
mutta alkuvuoden perusteella kasvu näyttää pysähtyneen. 

Lastensuojelussa on käynnissä kaksi laajaa projektia kustannusten 
kasvun pysäyttämiseksi. Lastensuojelun laitoshoidon tarvetta pyritään 
vähentämään muun muassa kehittämällä yhteistyössä HUSin kanssa 
toimintamalli lastensuojelun ja HUSin lasten- ja nuorisopsykiatrian yh-
teisasiakkaiden osalta, laatimalla palveluketju ja toimintamalli perheille, 
joissa on lähisuhdeväkivaltaa tai päihteidenkäyttöä. Lisäksi kehitetään 
lastensuojelun sosiaalityön tilannearviointimallia ja sen työvalineitä. 

Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluissa on ylityspainetta 1,8 
milj. euroa. Neuvola- ja perhetyössä ylityspainetta on 1,3 milj. euroa, 
joka koostuu asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoista sekä 
henkilöstökustannuksista. Perheiden erityispalveluissa on ylityspainetta 
0,5 milj. euroa asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoissa. 

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön palvelussa on ylityspainetta 1,2 
milj. euroa, josta pääosa johtuu tilapäisen asumisen asiakasmäärän 
kasvusta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 22 (54)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
05.05.2020

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

Vammaistyössä on ylityspainetta 5,3 milj. euroa, joka koostuu autetun 
asumisen ja palveluasumisen kustannuksista sekä henkilökohtaisen 
avun asiakasmäärän kasvusta. Vammaispalvelulain (380/1987) mukai-
sen palveluasumisen kilpailutuksessa isoja palveluntuottajia jäi pois ja 
edellä mainitut toimijat ovat hakeutumassa palvelusetelituottajiksi, mikä 
lisää paineita kustannusten kasvuun.

Vammaistyössä on käynnissä tuottavuuden parantamiseksi kolme tuot-
tajaohjauksen hanketta, joita ovat henkilökohtaisen avun palvelun ke-
hittäminen, asumispalveluiden monipuolistaminen sekä vammaistyön 
asiakasohjauksen ja ostoprosessin kehittäminen, ja joilla pyritään hal-
litsemaan etenkin ostopalvelujen kustannuksia.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisissä budjetin arvioidaan alittuvan 0,1 
milj. euroa. 

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-
tamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut muuttuivat lakimuu-
toksella maksuttomiksi 1.11.2019 lukien. Kotona asumista tukevat pal-
velut kirjataan käyttötalouden sijasta taseeseen ja valtiokonttori korvaa 
kunnille 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 
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)      
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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 kuin 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-
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 %



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 24 (54)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
05.05.2020

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

HUSin tammi-helmikuun toteumaennustetta ei ole käytettävissä. HUSin 
talousarvio vuodelle 2020 Helsingin osalta on 704,4 milj. euroa eli 38,7 
milj. euroa Helsingin HUSin talousarviokohdan menoja suurempi. HUS 
arvioi alustavasti, että koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet pienen-
tävät HUSin tulosta noin 180 milj. eurolla. Suuri osa tulosvaikutuksesta 
aiheutuu pienentyneistä myyntituotoista kunnilta johtuen toiminnan pai-
nopisteen siirtämisestä koronan hoitamiseen. Toisaalta koronasta joh-
tuvien hoitojaksojen määrä kasvaa. HUSin negatiivisen tuloksen rahoit-
taminen ratkaistaan myöhemmin. Helsingin laskennallinen osuus HU-
Sin tuloksen pienenemisestä on noin 70 milj. euroa.

HUSin ennuste tarkentuu vuoden 2020 toisessa virallisessa ennus-
teessa, kun käytössä on HUSin ennuste tammi-maaliskuun toteutumien 
pohjalta.

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-
kien helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, palvelujen 
saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, työllisyyden edistämi-
nen sekä harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.
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Apotti -asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on siirtynyt ko-
ronapandemian vuoksi vuodelle 2021. Muita toimialan keskeisiä tavoit-
teita, kuten lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjujen 
kehittämistä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HU-
Sin kanssa, osallistumista Helsinki SIB- hankkeeseen, nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisemistä, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ke-
hittämistä ja palvelujen sekä toimintamallien kehittämistä haavoittuvas-
sa asemassa olevien iäkkäiden palvelujen kehittämiseksi, jatketaan sii-
nä määrin kuin koronapandemian kiireelliset tehtävät mahdollistavat.

Terveysasemien lääkärien kiireettömän hoidon saantia pyritään lisää-
mään omien toimintamallien, työnjaon ja johtamisen kehittämisellä, li-
säämällä palvelusetelitoimintaa sekä ulkoistamalla 1–2 terveysaseman 
toiminta.

Iäkkäiden osalta tuetaan mielekästä kotona asumista ja muistiystäväl-
listä toimintaa hyödyntämällä ikäystävällistä teknologiaa Koskelan se-
niorikeskuksen hankesuunnittelussa ja vahvistamalla ennaltaehkäise-
viä palveluja, muun muassa palvelukeskusten monipuolista ryhmätoi-
mintaa sekä etä- ja digitaalisia palveluja, sekä lisäämällä kotikuntoutus-
ta.

Koronapandemian vuoksi monia toimintoja, kuten terveysasematoimin-
nan ja suun terveydenhuollon kiireetöntä hoitoa on jouduttu vähentä-
mään tai keskeyttämään, ja on selvää, että monet kaupunkistrategian 
tavoitteet ja toimenpiteet eivät etene suunnitellussa aikataulussa ja laa-
juudessa ja kaikkia toimialan toiminnallisia tai määrällisiä tavoitteita ei 
tulla saavuttamaan suunnitellusti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovat, määrälliset ja muut toiminnalliset tavoitteet on esi-
tetty liitteissä 1,2 ja 3.

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.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
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sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
2 Määrälliset tavoitteet
3 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.04.2020 § 59

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

07.04.2020 Ehdotuksen mukaan

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
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§ 67
Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen suorahankinta

HEL 2020-005778 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Kotipalvelu Mehiläinen 
Oy:n ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n tarjoamat hinnat sekä hank-
kia tarjouspyynnön mukaisen sairaanhoitajavuokrauksen suorahankin-
tana hankintalain 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti seuraavassa 
etusijajärjestyksessä:

1. Terveystalo Julkiset Palvelut Oy

2. Kotipalvelut Mehiläinen Oy.

Hankinnan sopimuskausi on 1.6.–31.12.2020. 

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 
5 700 000 euroa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt COVID-19-
pandemiavarasairaalan valmistelun Herttoniemen sairaalan tiloihin. Va-
rasairaalan toiminnan on tarkoitus käynnistyä kesäkuussa 2020. Vara-
sairaalaa valmistellaan hoitopaikaksi noin 300–400 koronavirusinfektio-
ta sairastavalle, jotka tulevat varasairaalaan jatkohoitoon HUSin ja Hel-
singin sairaaloista tai suoraan kotihoidosta ja koronaterveysasemilta. 

Varasairaalan hoitajamitoitus on normaali Helsingin sairaalan hoitaja-
mitoituksen mukainen (0,8). Varasairaalan toiminnan edellyttämää sai-
raanhoitajaresurssia ei ole saatavissa normaalien, jo käytössä olevien 
rekrytointi- ja henkilöstön vuokrauskanavien kautta, minkä vuoksi vara-
sairaalan valmistelu edellyttää sairaanhoitajavuokrauksen käynnistä-
mistä. Vuokrattavien sairaanhoitajien ensisijainen toimipiste on Hertto-
niemen varasairaalassa ja toissijaisesti sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelut palvelukokonaisuuden muissa toimipisteissä. Arvioitu vuokrat-
tavien sairaanhoitajien volyymi varasairaalan toiminnan käynnistyttyä 
on 50 henkilötyövuotta ja toiminnan huippukautena enintään 150 henki-
lötyövuotta.

Hankinta toteutetaan suorahankintana. Huolellisen alustavan markki-
nakartoituksen jälkeen suorahankinnan valmistelua ryhdyttiin edistä-
mään Kotipalvelu Mehiläinen Oy:n ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n 
kanssa. Palveluntuottajien kanssa käytiin erilliset alustavat neuvottelut 
21.4.2020. Neuvottelujen jälkeen hankinnan valmistelua jatkettiin pyy-
tämällä sähköpostitse 21.4.2020 sairaanhoitajavuokrauksen hinnat Ko-
tipalvelu Mehiläinen Oy:ltä ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:ltä. Han-
kinnan kohde, vuokrattavien sairaanhoitajien pätevyysvaatimukset se-
kä muut soveltuvuusvaatimukset oli ilmoitettu neuvottelukutsussa sekä 
hintakyselyssä. Kotipalvelu Mehiläinen Oy ja Terveystalo Julkiset Pal-
velut Oy antoivat tarjouksensa määräaikaan 23.4.2020 klo 16 mennes-
sä.

Hankintalain (1397/2016) 40 § 2 momentin 4 kohdan mukaan hankin-
tayksikkö voi valita suorahankinnan, kun sopimuksen tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudat-
taa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta 
syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Varasairaalan valmis-
telu edellyttää sairaanhoitajavuokrauksen käynnistämistä kiireellisellä 
aikataululla. Huolellisen markkinoiden kartoittamisen perusteella han-
kinnan kohteen hintataso on ollut hankintayksikön tiedossa ja hintaky-
selyllä saadut hinnat ovat vallitsevan hintatason mukaiset.

Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, jossa palveluntuottajat asete-
taan halvimman hinnan mukaiseen etusijajärjestykseen. Tilaukset teh-
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dään ensisijaisesti etusijajärjestyksen ensimmäiseltä palveluntuottajal-
ta. Mikäli ensisijaisella palveluntuottajalla ei ole tarjota tarjouspyynnön 
vaatimukset täyttäviä sairaanhoitajia, tilaaja tekee tilauksen toissijaisel-
ta palveluntuottajalta. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa myös sil-
loin, jos toissijaisen palveluntuottajan vasteaika sairaanhoitajan tilauk-
seen on lyhyempi kuin ensisijaisen palveluntuottajan, mutta tarve on 
ratkaistava kiireellisellä aikataululla. Puitejärjestelyn lisäksi tilaaja voi 
käyttää muita kanavia henkilöstövuokrauksessa. 

Hankinnan sopimuskausi on 1.6.–31.12.2020.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuk-
sen.

Tilaaja ei varasairaalan toiminnan käynnistämiseen varatun sairaanhoi-
tajaresurssin vuokrauksen jälkeen sitoudu mihinkään hankintamääriin, 
vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-
aali- ja terveyslautakunta
Liite 1
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§ 68
Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen 
vuokrauspalvelun hankinnan keskeytys

HEL 2019-006884 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti keskeyttää hoitosänkyjen ja paine-
haavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun hankinnan 
lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
125 §:n ja 123 §:n mukaisesti ja kilpailuttaa hankinnan uudelleen.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että keskeytettävään han-
kintaan jätetyt tarjousasiakirjat eivät ole julkisia ennen kuin uusi kilpailu-
tus on ratkaistu (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 
§ 1 momentti 17 kohta).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

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

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 
ja terveyslautakunta

SKH Esitysteksti
PESO Esitysteksti
Hankinnat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 3.12.2019 § 288 hoitosänkyjen 
ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun 
hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot. Lisäksi sosiaali- ja terveys-
lautakunta oikeutti sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan teke-
mään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotos-
ta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt päätöksen hoito-
sänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokraus-
palvelun hankinnasta 2.4.2020 § 70.

Kilpailutuksen tarkoituksena oli sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen 
perusteella toimittajat sitoutuvat toimittamaan hoitosänkyjen ja paine-
haavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaalaosastoille, asumisyksi-
köihin, laitoksiin ja asiakkaiden koteihin Helsingin kaupungin alueella.

Kilpailutus

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mu-
kaisella avoimella menettelyllä. Hankinnan kohteena oli hoitosänkyjen 
ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu so-
siaali- ja terveystoimialan eri yksiköiden asiakkaita varten.

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelujen lisäksi tarjouspyyntö-
asiakirjojen valmistelussa on ollut mukana asiantuntijoita sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalveluista sekä perhe- ja sosiaalipalveluista.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 
11.12.2019. Tarjoajille asetetut vaatimukset kävivät ilmi tarjouspyyn-
nöstä. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä oli määriteltynä hankittavien 
tuotteiden ehdottomat vaatimukset. Tuote-esitteiden ja CE-todistuksien 
verkkosivujen linkit tuli ilmoittaa tarjouksessa. 

Tarjoaja saattoi jättää tarjouksen joko yhteen tai useampaan tarjous-
pyynnön ryhmään. Osatarjouksia ryhmien sisällä ei hyväksytty. 

Tarjoukset tuli jättää 29.1.2020 mennessä. Määräaikaan mennessä 
yhdeksän (9) tarjoajaa jätti yhteensä kymmenen (10) tarjousta. Yhden 
tarjoajan tarjous oli puutteellinen, eikä tuotteiden ehdottomien vaati-
musten täyttymistä pystytty tarjouksessa todentamaan. Ehdottomien 
vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi kahdeksalle tarjoajalle lähe-
tettiin tarjousten täsmennyspyynnöt. Seitsemän tarjoajaa vastasi täs-
mennyspyyntöön annetussa määräajassa.
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Saatujen täsmennysten jälkeen hankintatyöryhmä tarkasti tarjottujen 
tuotteiden ehdottomien vaatimusten täyttymisen ja hintalomakkeelle il-
moitetut tiedot tarjousten vertailua varten. Tarjousvertailussa ei käytetty 
tuotteiden katselmusta, eikä tarjottujen tuotteiden testausta. Mikäli tuot-
teen jokin tarjouspyynnössä asetetuista ehdottomista vaatimuksista ei 
täyttynyt, tuote hylättiin. Valituksi tulivat kaikki ne tuotteet, joiden ehdot-
tomat vaatimukset täyttyivät.

Keskeyttämisen perusteet

Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain to-
dellisesta ja perustellusta syystä. Hankintalain 123 §:n mukaisesti han-
kintapäätöksestä on käytävä ilmi tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen 
perusteet.

Tarjoajilta tuli hankintapäätökseen (toimialajohtaja 2.4.2020 § 70) usei-
ta kysymyksiä ja selvityspyyntöjä. 

Hankintayksikkö on perusteellisesti selvittänyt tarjousvertailun ja han-
kintapäätöksen perusteita sekä tarjoajien syrjimättömyyden toteutumis-
ta hankintamenettelyn aikana. Hankintayksikön selvityksen perusteella 
tarjoaja tai tarjous on saatettu hylätä virheellisesti, eikä hankintalain 3 
§:n mukaista tasapuolista kohtelua ei ole voitu taata varmuudella.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut tulkinnanvaraisia kohtia, kuten eh-
dottomissa vaatimuksissa edellytetty helppo liikuteltavuus ja helppo-
käyttöisyys, joiden sisältöä ei ole tarkemmin määritelty, eikä ehdon 
täyttymistä ole pystytty todentamaan saatujen tarjousten perusteella.

Lisäksi tarjouspyynnössä ei oltu varattu oikeutta järjestää tuotteiden 
katselmusta, jossa hankintayksikkö olisi voinut tarkistaa tarjouksissa 
ilmoitettujen tuotteiden ominaisuudet ja yksiselitteisesti todentaa hy-
väksymisen tai hylkäämisen perusteet. Tästä johtuen tuotteiden ehdot-
tomien vaatimusten osalta arviointi niiden täyttymisestä jäi tehtäväksi 
pelkästään tuote-esitteiden pohjalta, eikä se käytännössä ollut mahdol-
lista esimerkiksi sängyn helpon liikuteltavuuden ja patjan taipumisen 
osalta.

Kilpailutuksen valmistelussa ja tarjouspyynnössä ilmenneet puutteelli-
suudet ja hankintamenettelyssä havaitut virheet voidaan korjata vain 
keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä uusi kilpailutus, ja tämän 
vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää keskeyttää hoitosänkyjen 
ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun 
hankinnan sekä käynnistää kilpailutuksen uudestaan.

Kilpailutus käynnistetään uudestaan mahdollisimman pian, kun tarvitta-
vat muutokset tarjouspyyntöön on tehty.
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Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjat voidaan pitää salassa asiakirjojen julkisuuslain 24 §:n 
1 momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kunnes hankintayk-
sikkö on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenettelyssä tai päättä-
nyt luopua hankinnasta. Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja 
hoitavien patjojen vuokrauspalvelu kilpailutetaan uudelleen, mistä syys-
tä aiemmasta kilpailutuksessa jätetyt tarjousasiakirjat eivät ole julkisia 
asianosaisille ennen kuin uutta hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

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

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 
ja terveyslautakunta

SKH Esitysteksti
PESO Esitysteksti
Hankinnat Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 02.04.2020 
§ 70

HEL 2019-006884 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti käydyn tarjouskilpai-
lun perusteella hankkia Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja 
hoitavien patjojen vuokrauspalvelua Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan eri yksiköitä varten seuraavilta palveluntuottajilta:

- Haltija Group Oy (2412395-3)
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- ICF Group Oy (0991579-2)

- Lojer Oy (2552542-8)

- MediMattres Oy (1480110-8)

- Mediteam Oy (0589238-6)

- Mekalasi Oy (0111498-2)

- Suomen Terveysmaailma Oy (1438833-3)

Tarkemmat tiedot vuokrattavaksi hyväksytyistä tuotteista, niiden palve-
luntuottajista ja sijoittumisesta ensisijaisuusjärjestyksessä ilmenevät liit-
teestä 1. Hyväksytyt tuotteet. 

Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudelle 
mahdollinen optiokausi mukaan laskettuna on 5.000.000 euroa (alv 0 
%). Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita hanki-
taan tarpeen mukaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2019-
006884 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään 3.12.2019, § 
288. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveystoimialan toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, 
päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän pää-
töksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimus-
ten irtisanomisista ja purkamisista. 

Sosiaali- ja terveystoimialan eri yksiköiden hankkima Hoitosänkyjen ja 
painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu on ai-
emmin ollut erillisissä sopimuksissa HEL 2015-006533 Painehaavoja 
ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja HEL 2015-006534 
Hoitosängyn ja patjan vuokrauspalvelu.

Kilpailutuksen tarkoituksena oli sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen 
perusteella toimittajat sitoutuvat toimittamaan Hoitosänkyjen ja paine-
haavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaalaosastoille, asumisyksi-
köihin, laitoksiin ja asiakkaiden koteihin Helsingin kaupungin alueella.

Hankintamenettely

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mu-
kaisella avoimella menettelyllä. Hankinnan kohteena on Hoitosänkyjen 
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ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu so-
siaali- ja terveystoimialan eri yksiköiden asiakkaita varten.

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelujen lisäksi tarjouspyyntö-
asiakirjojen valmistelussa on ollut mukana asiantuntijoita sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalveluista sekä perhe- ja sosiaalipalveluista.  

Tarjoajille asetetut vaatimukset kävivät ilmi tarjouspyynnöstä. Tarjous-
pyynnössä ja sen liitteissä oli määriteltynä hankittavien tuotteiden eh-
dottomat vaatimukset.  

Tarjoaja saattoi jättää tarjouksen joko yhteen tai useampaan tarjous-
pyynnön ryhmään. Osatarjouksia ryhmien sisällä ei hyväksytty.

Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 
11.12.2019. Määräaikaan 13.01.2020 mennessä saapuneisiin lisätieto-
kysymyksiin vastattiin 20.1.2020 mennessä. 

Tarjoukset tuli jättää 29.1.2020 mennessä. Määräaikaan mennessä 
yhdeksän (9) tarjoajaa jätti yhteensä kymmenen (10) tarjousta. Tar-
jouksen jättivät: 

- Camp Scandinavia Oy (0282300-0)

- Haltija Group Oy (2412395-3)

- ICF Group Oy (0991579-2)

- Lojer Oy (2552542-8)

- MediMattres Oy (1480110-8)

- Mediteam Oy (0589238-6)

- Mekalasi Oy (0111498-2)

- Stiegelmeyer Oy (1773600-6)

- Suomen Terveysmaailma Oy (1438833-3). Suomen Terveysmaailma 
Oy jätti kaksi erillistä tarjousta.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoa-
jat täyttivät asetetut vaatimukset. Harmaan talouden torjuntaan liittyvät 
selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet on 
tarkastettu tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti vain niiltä tarjoajilta, 
jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi toimittajiksi.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
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Hankintapalvelut on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuu-
den. 

Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön 
vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tar-
jouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tar-
jousten kanssa.

Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että Stiegelmeyer Oy:n tarjous oli 
puutteellinen eikä tuotteiden ehdottomien vaatimusten täyttymistä pys-
tytty tarjouksessa todentamaan. Steigelmeyer Oy:n tarjous hylättiin.  

Tarjousten täsmennyspyynnöt

Tarjouspyynnön hintaliitteessä oli esitetty tuotteiden ehdottomat vaati-
mukset. Tuote-esitteiden ja CE-todistuksien verkkosivujen linkit tuli il-
moittaa tarjouksessa.  

Ehdottomien vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi kahdeksalle 
tarjoajalle lähetettiin tarjousten täsmennyspyynnöt. Seitsemän tarjoajaa 
vastasi täsmennyspyyntöön annetussa määräajassa.

Camp Scandinavia Oy ei vastannut, joten sen tarjous hylättiin.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Tarjousten vertailua varten hankintatyöryhmä tarkasti tarjottujen tuot-
teiden ehdottomien vaatimusten täyttymisen ja hintalomakkeelle ilmoi-
tetut tiedot.

Mikäli tuotteen jokin tarjouspyynnössä asetetuista ehdottomista vaati-
muksista ei täyttynyt, tuote hylättiin.  Valituksi tulivat kaikki ne tuotteet, 
joiden ehdottomat vaatimukset täyttyivät.  

Tarjottujen tuotteiden vuokrahinnat oli pyydetty esittämään yhdelle vuo-
rokaudelle vuokra-ajan ollessa 1-7 vrk, 8-29 vrk ja yli 30 vrk.  Vertailua 
varten laskettiin yhteen tuotteiden eri vuokra-ajoille ilmoitetut vuorokau-
sihinnat. 

Tuotteiden lopullisen valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016, 
§115) mukainen kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että yhteenlas-
kettu hinta katsottiin riittäväksi valintaperusteeksi ehdottomien vaati-
musten täyttymisen jälkeen.  Liitteessä 1. Hyväksytyt tuotteet on tuote-
ryhmäkohtaisesti esitetty yhteenlasketut hinnat ja sijoittuminen ensisi-
jaisuusjärjestyksessä.

Sopimuskauden aikana tilaukset tullaan tekemään pääsääntöisesti en-
sisijaisilta toimittajilta. Mikäli ensisijainen toimittaja ei pysty tuotetta toi-
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mittamaan, tilaukset tehdään toissijaiselta toimittajalta. Ensisijaisuusjär-
jestyksestä voidaan poiketa myös tilanteissa, joissa tilaavalla yksiköllä 
on sellaisia erityistarpeita, että ensisijaiseksi valittu tuote ei sovellu.

Eri ryhmien (osa-alueiden) palveluntuottajiksi valittiin: 

Ryhmä (osa-alue) Palveluntuottajat
1. hoitosänky Suomen Terveysmaailma Oy, Lojer Oy
2. hoitosänky, yli 250 kg:n painon 
kestävä

Suomen Terveysmaailma Oy, Lojer Oy

1. ja 3. hoitosänky + keskiriskin 
painehaavapatja (Braden-pisteet 
13 tai enemmän)

Suomen Terveysmaailma Oy, Lojer Oy

1. ja 4. hoitosänky + korkean 
riskin painehaavapatja (Braden-
pisteet 12 tai vähemmän)

Suomen Terveysmaailma Oy, Lojer Oy

3. keskiriskin painehaavapatja 
(Braden-pisteet 13 tai enemmän)

Medimattres Oy, Haltija Group Oy, 
Suomen Terveysmaailma Oy

4. korkean riskin painehaavapatja 
(Braden-pisteet 12 tai vähem-
män)

ICF Group Oy, Medimattres Oy, Mekala-
si Oy, Mediteam Oy, Haltija Group Oy, 
Suomen Terveysmaailma Oy

Hylätyt tuotteet ja hylkäysperusteet on merkitty tarjoaja- ja tuoteryhmä-
kohtaisesti liitteessä 2. Hylätyt tuotteet.

Sopimuskausi

Suunniteltu sopimuskausi on 1.5.2020 – 30.4.2023 ja se alkaa, kun 
molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen 
sisältyy mahdollisuus yhteen (1) yhden (1) vuoden optiokauteen.  

Optiokausi voidaan ottaa käyttöön kaikista sopimustuotteista tai vain 
osasta sopimustuotteita.  Optiokausi voidaan ottaa käyttöön kaikkien 
sopimustoimittajien tai vain osan kanssa. Tilaaja ilmoittaa optiokauden 
käyttämisestä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden 
päättymistä. Optiokaudella sovelletaan sopimusehtoja sellaisenaan 
kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita tilataan 
tarpeen mukaan. 

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

eevaliisa.rintala(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 288

HEL 2019-006884 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien 
patjojen vuokrauspalvelun kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot 
sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa tar-
jouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa toimialajohtajan

- tekemään hankinnasta päätöksen

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eevaliisa.rintala(a)hel.fi
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§ 69
Modeo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Kallion virastotalon toimisto-
kalusteiden hankinnasta

HEL 2020-000725 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää tutkimatta Modeo Oy:n han-
kintaoikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 
päätöksestä 28.01.2020 § 34 koskien Kallion virastotalon 9. kerroksen 
toimistokalusteiden hankintaa.

Hankinta on keskeytetty hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena olevan 
kohderyhmän osalta sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan pää-
töksellä 31.3.2020 § 68.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Christian Ehnlund, vastaava hankintasihteeri, puhelin: 310 20250

christian.ehnlund(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 11.2.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Modeo Oy Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Toimittajat Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on 28.01.2020 § 34 tehnyt 
päätöksen koskien Kallion virastotalon 9. kerroksen toimistokalusteiden 
hankintaa. 

Modeo Oy on tehnyt sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan pää-
töksestä 28.01.2020 § 34 hankintaoikaisuvaatimuksen, joka on saapu-
nut Helsingin kaupungin kirjaamoon 11.02.2020. Hankintaoikaisuvaa-
timus on tämän asian liitteenä 1. 

Hankintaoikaisuvaatimuksessa Modeo Oy vaatii hankintayksikköä kä-
sittelemään asian hankintalain 133 §:n 2 momentin nojalla uudelleen 
vedoten siihen, että hankintayksikkö on tehnyt virheen, kun se ei ole 
poissulkenut hankinnan kohderyhmän 1 voittaneen tarjoajan tarjousta 
tarjouspyynnön vastaisena. Modeo Oy on jäänyt vertailussa kohderyh-
män 1 osalta toiseksi, eikä ole näin ollen tullut valituksi kyseiseen koh-
deryhmään toimittajaksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on 31.3.2020 § 68 tekemäl-
lään päätöksellä keskeyttänyt Kallion virastotalon 9. kerroksen toimis-
tokalusteiden hankinnan tarjouspyynnön kohderyhmän 1 (Työpöydät ja 
sermit) osalta. Hankinta on keskeytetty, koska hankintayksikkö on ha-
vainnut, että sermien vaatimukset tarjouspyynnössä kohderyhmän 1 
osalta oli kuvattu tulkinnanvaraisesti sermin kehikon rakenteen osalta, 
minkä vuoksi saadut tarjoukset eivät ole olleet vertailukelpoisia. Koska 
hankintayksikön tekemä virhe tarjouspyynnössä ei ollut hankintapää-
töksen teon jälkeen enää oikaistavissa tuli hankintayksikön keskeyttää 
hankinta tämän kohderyhmän osalta sekä kilpailuttaa kohderyhmä uu-
delleen.

Oikaisuvaatimusta koskeva hankinta on keskeytetty oikaisuvaatimuk-
sen kohteen osalta, joten Modeo Oy:n tekemä oikaisuvaatimus sosiaa-
li- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksestä 28.01.2020 
§ 34 jätetään tutkimatta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Christian Ehnlund, vastaava hankintasihteeri, puhelin: 310 20250

christian.ehnlund(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 11.2.2020
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Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Modeo Oy Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Toimittajat Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 28.01.2020 
§ 34

HEL 2020-000725 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä Kallion vi-
rastotalon 9. kerrokseen muuttavien eri palvelukokonaisuuksien yksi-
köiden toimistokalusteista seuraavien toimittajien osatarjoukset:

Tavara Trading TTR Oy:
          Osatarjous 1. Työpöydät ja sermit
          Osatarjous 2. Työtuolit
Modeo Oy:
          Osatarjous 3. Kaapistot
Martela Oyj:
          Osatarjous 4. Naulakot

Hankinnan arvo naulakoiden osalta on 5031,60 euroa (alv 0), kaapisto-
jen osalta 4180 euroa (alv 0), työtuolien osalta 9 750 euroa (alv 0) sekä 
työpöytien ja sermien osalta 45430 euroa (alv 0). Yhteensä 64 391,60 
euroa (alv 0).

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Toimisto- ja julkitilakalusteista on voimassa oleva puitesopimusjärjeste-
ly (H002-16 HEL2016-009597) kuuden (6) toimittajan kanssa. Hankinta 
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toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopi-
mustoimittajien kesken osatarjouksia kohderyhmittäin käyttäen. Osatar-
jousten kohderyhmät: 1. Työpöydät ja sermit. 2. Työtuolit. 3. Kaapistot. 
4. Naulakot.

Toimisto- ja julkitilakalusteista on voimassa oleva puitesopimusjärjeste-
ly (H002-16 HEL2016-009597) viiden (5) toimittajan kanssa. Hankinta 
toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopi-
mustoimittajien kesken osatarjouksia kohderyhmittäin käyttäen. Osatar-
jousten kohderyhmät: 1. Työpöydät ja sermit. 2. Työtuolit. 3. Kaapistot. 
4. Naulakot.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hin-
nan painoarvo oli 100 %.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja hankinnan 
kohteelle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyyntö on lähetetty puitejär-
jestelyssä mukana oleville toimittajille 19.12.2019 tarjouspalvelu.fi:n
kautta. Lisätietokysymykset tuli esittää 08.01.2020 mennessä.

Kysymyksiä tuli määräaikaan mennessä kolme (3) kappaletta. Kysy-
mykset koskivat kalusteiden kriteereitä ja vaadittavia ominaisuuksia. 
Kaikkiin kysymyksiin vastattiin.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.01.2020 klo 12:00. Määrä-
aikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kolme (3) tarjoajaa:

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.01.2020 klo 12:00. Määrä-
aikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat neljä (4) tarjoajaa:

Martela Oyj
 Modeo Oy
 Tavara-Trading TTR Oy

          Isku Interior Oy
          Martela Oyj
          Modeo Oy
          Tavara-Trading TTR Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut on tarkastanut tarjousten 
tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjoukselle 
asetetut vaatimukset.

Valinta

HL 51 §:n perusteella korjattu 
puitejärjestelyn toimittajien 
määrä viiteen.

HL 51 §:n perusteella korjattu 
neljä tarjoajaa.

HL 51 §:n perusteella korjattu 
Isku Interior Oy.
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Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut on 21.01.2020 käsitellyt 
hankintaan saatuja tarjouksia.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat osatarjoukset 
antoivat:

1. Työpöydät ja sermit: Tavara-Trading TTR Oy
2. Työtuolit: Tavara-Trading TTR Oy
3. Kaapistot: Modeo Oy
4. Naulakot: Martela Oyj

Vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä (liite 1).

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun hankinnasta on tehty tilaus toimittajalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta 
perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuk-
sista sosiaali- ja terveystoimialalla § 314 10.12.2019.

Lisätiedot
Tarja Vuori, hankintaneuvoja, puhelin: 310 73667

tarja.vuori(a)hel.fi
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§ 70
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 21.4.2020

79 § Määräys gerontologisen sosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijöille 
mahdollisuudesta huollon tarpeen selvittämiseksi

Toimialajohtaja 23.4.2020

80 § Omaishoidon tuen pysyväisohje PYSY021

81 § Kotisiivouspalvelujen hankinta

Toimialajohtaja 24.4.2020

82 § Suun terveydenhuollon asiantuntijaverkoston edustajajäsenen ja 
tämän varahenkilön nimeäminen

Toimialajohtaja 27.4.2020

83 § Pienhankinta erikoislääkäreiden, lääkäreiden ja lääketieteen kan-
didaattien rekrytointipalvelusta

84 § Sairaalakalusteiden hankinta

Toimialajohtaja 30.4.2020

85 § Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö 1.5.2020 alkaen

86 § Pegasos- ja Effica-potilastietojärjestelmien käyttöpalvelujen jat-
kaminen

87 § Tuetun työllistymisen palvelu vammaistyössä PYSY 062

Toimialajohtaja 4.5.2020

89 § Suojavarusteiden hankinnat ajalla 21.4. - 27.4.2020

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 27.4.2020
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25 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Ammatillinen perhekoti Leppälä 
Oy, salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.

26 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Ammatillinen perhekoti Leppälä 
Oy, salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 29.4.2020

29 § Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet kardiologiseen käyttöön

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 22.4.2020

25 § Infuusiopumppujen suorahankinta Steripolar Oy:ltä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 29.4.2020

26 § Omaishoidontuen takaisinperinnästä luopuminen, salassa pidettä-
vä JulkL 24 § 1 mom 25 k.

Hallintojohtaja 27.4.2020

24 § Henkilösuojaimien suorahankinta Temrex Oy

25 § Henkilösuojaimien suorahankinta Tietoset Oy

Hallintojohtaja 29.4.2020

26 § Henkilösuojaimien suorahankinta TCB-Flash Oy LTD

Hallintojohtaja 5.5.2020

28 § Henkilösuojaimien suorahankinta Pauner Oy:ltä

Tietohallintopäällikkö 21.4.2020

17 § Työasemien hankinta toimittajan varastoon puskuriasennuksia 
varten

Tietohallintopäällikkö 23.4.2020

18 § Lemmilän ja Outamon lastenkotien kuituyhteydet

Tietohallintopäällikkö 30.4.2020
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20 § Palveluohjaimen ylläpito-, tuki- ja käyttöpalvelun jatkohankinta ja 
muutossopimuksen allekirjoittaminen

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 63, 64, 65, 66 ja 70 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 67 ja 68 §:t.

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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 69 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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.
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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.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Cecilia Ehrnrooth

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.05.2020.


