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Oranen, Sanna-Mari (etänä) varajäsen
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Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
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Sulavuori, Maarit (etänä) perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
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Luostarinen, Sari (etänä) hankintapäällikkö
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Rosengren, Lars (etänä) johtava ylilääkäri
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Sandell, Jemina (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

läsnä: 84 - 92 §, klo 16:15 - 17:45 
sekä 95 §, klo 17:51 - 17:55

Puheenjohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta

02.06.2020

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

Sanna Vesikansa apulaispormestari
84-95 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
84-95 §

Pöytäkirjanpitäjä

Melissa Sharma erityissuunnittelija
84-95 §
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§ Asia

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

85 Asia/2 Ilmoitusasiat

86 Asia/3 Henkilösuojainten hankinta koronaviruspandemian vuoksi sekä mää-
räaikaisen puitejärjestelyn perustaminen

87 Asia/4 Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen suunniteltavat palvelut

88 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien jälkihuollon tukia-
suntojen saatavuutta

89 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta ikääntyneille jaettavista 
kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä

90 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Kati Juvan ym. valtuustoaloitteesta koskien kehitysvammaisten 
työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä

91 Asia/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosi-
aali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2019

92 Asia/9 Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen vanhustyöhön sekä tu-
berkuloosin ehkäisytyöhön sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2020

93 Asia/10 Eron myöntäminen idän palvelualueen johtajalle ja viran haettavaksi 
julistaminen

94 Asia/11 Eron myöntäminen etelän palvelualueen johtajalle ja viran haettavaksi 
julistaminen

95 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 84
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 Aleksi Niskasen ja varatar-
kastajaksi jäsen Kati Juvan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 85
Ilmoitusasiat

Päätös

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 86
Henkilösuojainten hankinta koronaviruspandemian vuoksi sekä 
määräaikaisen puitejärjestelyn perustaminen

HEL 2020-005779 T 02 08 01 00

Päätös

A   Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä COVID-19-
pandemiaan liittyen henkilösuojainten hankinnassa vertailutaulukosta 
(liite 1) ilmenevistä tuotteista seuraavien toimittajien tarjoukset osa-
alueittain etusijajärjestyksessä:

Osa-aluenumero Toimittaja
1 Heri Medi Oy
2 Elers Medical Finland Oy
3 Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy
4 Elers Medical Finland Oy
5 Elers Medical Finland Oy
6 Elers Medical Finland Oy
7 Elers Medical Finland Oy
8 Sulattamo Oy 
9 Coloro CLR Oy
10 Coloro CLR Oy
11 Sulattamo Oy 
12 Temrex Oy
 Plandent Oy
 Digital Dental Care Oy
 Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy
13 Temrex Oy
 Plandent Oy
 Digital Dental Care Oy
 Fin Dignity Ab
14 Temrex Oy
 Plandent Oy
 Digital Dental Care Oy
 Fin Dignity Ab
15 Temrex Oy
 Plandent Oy
 Digital Dental Care Oy



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 4 (52)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
02.06.2020

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

 Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy
16 Berner Oy
17 Ei vaatimukset täyttäviä tarjoajia
18 Fin Dignity Ab
19 Elers Medical Finland Oy
20 Team Trade Oy

Muiden tarjoajien osalta sijoittautuminen osa-alueittain käy ilmi vertailu-
taulukosta.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä määräaikaiseen 
puitejärjestelyyn seuraavat tarjoajat:

1. 3D TECHNOLOGY

2. Asia Mart LTd.

3. Avecor Oy

4. Bauxal Oy

5. Berner Oy

6. Coloro CLR Oy

7. Dental Systems Oy

8. Digital Dental Care Oy

9. Elers Medical Finland Oy

10. Fin Dignity Ab

11. Firstar Healthcare Oy

12. Foxa Oy

13. Global Sourcing Finland Oy

14. Hanjra Import Export Group

15. Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy

16. HeriMed Oy

17. Huippu Group Oy

18. Lamor Corporation Ab
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19. Leto Holdings

20. Lyreco Finland Oy

21. Magisso Oy

22. Marjo Tokkari Oy

23. Mediq Suomi Oy

24. MedKit Finland OY

25. Mölnlycke Health Care Oy

26. OneMed Oy

27. Optoflux GmbH

28. Oy Finntack Ltd

29. Pauner oy

30. Plandent Oy

31. PO Medica

32. RCK Finland Oy

33. Sharkmed Oy

34. Sulattamo Oy

35. Suomen Brodeeraus Oy

36. Team Trade Oy

37. Temrex Oy

38. Tietoset Oy

39. XXLSEC Oy

B   Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveystoimialan toimialajohtajan 

 allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set, 

 hyväksymään tämän päätöksen perustella tehtävät tilaukset, 
 tekemään päätökset sopimuskauden aikana puitejärjestelyn sisäi-

sissä kevennetyissä kilpailutuksissa (minikilpailutus), sekä
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 hyväksymään kevennettyjen kilpailutusten perusteella tehtävät ti-
laukset.

Päätös on jokaisen valitun tarjoajan osalta ehdollinen, kunnes tarjoajien 
tilaajavastuulakiin liittyvät dokumentit on toimitettu, tarkastettu ja hy-
väksytty ja rikosrekisteriotteista on tarkastettu, että tarjoajaan ei kohdis-
tu hankintalain 80 ja 81 §:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita. 
Ehdollisuus koskee niin valintaa määräaikaiseen puitejärjestelyyn kuin 
tarjousten perusteella tehtäviä tilauksia.

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova määräaikaista puitejärjestelyä 
koskeva sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vas-
ta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus 
voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat 
ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksen-
hakuosoituksen tiedoksi. 

Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa 
euroa. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Käsittely

Hankintapäällikkö Sari Luostarinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Vertailutaulukko HEL 2020-005779__

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

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

Hankintapalvelut Esitysteksti
Tukipalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia on lisännyt terveydenhuollon 
henkilöstön suojainten tarvetta merkittävästi. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla noudatetaan henki-
lökunnan suojaamisessa THL:n ja STM:n antamia ohjeistuksia huo-
mioiden henkilösuojainten saatavuuteen liittyvät seikat. 

Normaaliolosuhteissa sosiaali- ja terveystoimiala hankkii henkilösuo-
jaamiseen liittyvät tuotteet HUS Logistiikasta. HUS Logistiikka ei ole 
COVID-19-pandemian aikana ja edetessä pystynyt toimittamaan riittä-
vää määrää suojaimia Helsingin kaupungin tarpeisiin. Tästä johtuen 
perustetaan määräaikainen puitejärjestely ja samalla kilpailutetaan tar-
jouspyynnössä olevat tuotteet ja määrät. Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveystoimialan ensisijainen hankintakanava myös COVID-19-
pandemian aikana on HUS Logistiikka.

Suojavälineiden saatavuuden turvaamiseksi Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimialalla on katsottu, että määräaikaisen puitejärjeste-
lyn perustaminen on perusteltua. Niiltä osin, kun tuotteita ei saada riit-
tävästi COVID-19-pandemian aikana HUS Logistiikasta, hankitaan tuot-
teita perustettavan puitejärjestelmän sisäisellä kevennetyllä kilpailutuk-
sella puitejärjestelmään valittujen toimittajien kesken. Edellä mainitulla 
tavoin hankittavat ja kilpailutettavat tuotteet täydentävät HUS Logistii-
kan kautta saatavien tuotteiden valikoimaa ja määrää.  

 Henkilökohtaisia suojaimia ovat muun muassa: 

 hengityssuojaimet 
 kirurgiset suu-nenäsuojaimet (eri luokat) 
 kasvojen suojavisiirit ja niihin liittyvät tuotteet
 suojapäähineet 
 suojalasit 
 suojatakit
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 suojahaalarit
 suojaesiliinat
 tutkimuskäsineet
 kenkien suojaimet.

Tarjouspyyntö

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mu-
kaisella avoimella, nopeutetulla menettelyllä. Nopeutettu menettely va-
littiin hankintamenettelyksi pandemian vuoksi. Edellä mainitussa me-
nettelyssä tarjousaika on 15 päivää laskien siitä, kun hankintailmoitus 
on lähetetty julkaistavaksi.

Tarjoajien oli mahdollista osallistua sekä tarjouspyynnössä määritelty-
jen tuotteiden kilpailutukseen että ilmoittaa halukkuutensa osallistua 
perustettavaan puitejärjestelyyn. Tarjoajat pystyivät myös halutessaan 
osallistumaan vain tuotteiden kilpailutukseen tai ilmoittamaan vain ha-
lukkuutensa osallistua perustettavaan puitejärjestelyyn. 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli määritelty soveltuvuusvaatimukset tarjoa-
jille ja vähimmäis- ja laatuvaatimukset hankittaville tuotteille. Lisäksi tar-
jouspyynnön liitteenä oli hankinnan kohteen kuvaus, sopimusluonnos ja 
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (Jyse 
2014 – Tavarat, päivitysversio huhtikuu 2017). Osatarjoukset hyväksyt-
tiin siten, että tarjoaja saattoi antaa tarjouksen vaikka vain yhteen osa-
alueeseen. Osa-alueita tarjouspyynnössä oli 20.

Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoitusportaalissa Hil-
massa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 25.4.2020. Hankintail-
moitus otettiin korjattavaksi kaksi kertaa. Korjatut hankintailmoitukset 
julkaistiin 30.4.2020 ja 6.5.2020. Määräajassa 6.5.2020 saapuneisiin li-
sätietokysymyksiin vastattiin 7.5.2020 mennessä. Tarjoukset tuli jättää 
14.5.2020 mennessä.

Määräaikaan 14.5.2020 mennessä tarjouksensa kilpailutettavista tuot-
teista jättivät seuraavat 39 tarjoajaa:

  

Tarjoaja Y-tunnus
3D TECHNOLOGY LV42103085103
Asia Mart LTd.  
Avecor Oy FI27148689
Bauxal Oy FI25284273
Berner Oy 0107011-5
Coloro CLR Oy FI29389646
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Dental Systems Oy 0250157-0
Digital Dental Care Oy 28237296
Elers Medical Finland Oy FI2712547-9
Fin Dignity Ab FI21942996
Firstar Healthcare Oy FI31198398
Foxa Oy FI08393726
Global Sourcing Finland Oy FI19306878
Hanjra Import Export Group  
Henkilöstöpalvelu Narik-
ka.Com Oy

10161051

HeriMed Oy 19463910
Huippu Group Oy 2085791-7
Lamor Corporation Ab FI20385171
Leto Holdings DE276430819
Lyreco Finland Oy 1870837-3
Magisso Oy FI22165025
Marjo Tokkari Oy 10991434
Mediq Suomi Oy 2285192-2
MedKit Finland OY 2175153-2
Mölnlycke Health Care Oy 0207465-2
OneMed Oy 1558201-5
Optoflux GmbH DE295000545
Oy Finntack Ltd 09667522
Pauner oy FI17045408
Plandent Oy 0112771-6
PO Medica SE 556547619801
RCK Finland Oy 2536881-3
Sharkmed Oy 1714517-7
Sulattamo Oy FI22301322
Suomen Brodeeraus Oy 1495635-3
Team Trade Oy FI31288238
Temrex Oy 1862512-1
Tietoset Oy 1090632-4
Vekisport Oy FI19680050
XXLSEC Oy FI29609135

  

Määräaikaiseen puitejärjestelyyn osallistumiseen ilmoittivat halukkuu-
tensa kaikki muut edellä mainitut, tuotteita tarjonneet tarjoajat paitsi 
Vekisport Oy.
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Mölnlycke Health Care Oy (Y-tunnus 0207465-2) jätti tarjouksensa vain 
perustettavaan puitejärjestelyyn.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Harmaan ta-
louden torjuntaan liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset 
poissulkemisperusteet tarkastetaan tarjouspyynnössä kerrotun mukai-
sesti vain niiltä tarjoajailta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi 
toimittajiksi joko tilattaviin tuotteisiin tai puitejärjestelyyn.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintapalvelut on yhdessä hoitotyön asiantuntijan, hygieniahoitajan 
ja suun terveydenhuollon edustajan kanssa tarkastanut tarjoajien do-
kumentit hengityssuojainten, kirurgisten suu-nenäsuojainten ja visiirien 
osalta. Kaikkien tarjoajien kaikki tarjotut tuotteet eivät vastanneet tar-
jouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

Hankinnan vähimmäisvaatimuksena oli, että tarjottavien tuotteiden tu-
lee täyttää terveydenhuollon tuotteille asetetut laatuvaatimukset kaikilta 
osin. Tuotteissa tulee olla EU:n direktiivien mukainen CE-merkintä ja 
tuotteiden laatu noudattaa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita kos-
kevaa lakia (629/2010) sekä EU:n henkilösuojainasetuksessa (EU) 
2016/425 (suojainasetus) lueteltuja vaatimuksia. Lisäksi oli todettu, että 
kaikkien tuotteiden tulee olla terveydenhuollon ammattikäyttöön tarkoi-
tettuja ja sopivia. Tuotteiden tulee olla laadultaan sopivia niin sairaala-
käyttöön kuin muun muassa terveydenhuollon korona-toimipisteiden ja 
suun terveydenhuollon käyttöön.

Tarjouksiin oli pyydetty lataamaan hengityssuojaimien, kirurgisten suu-
nenäsuojaimien ja visiirien osalta tarjottavan tuotteen sertifikaatti. Serti-
fioinnilla tarkoitetaan vaatimustenmukaisuuden osoittamista todistuk-
sella (sertifikaatilla) tai merkillä. 

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa hankinnan kohteen kuvauksessa oli 
kerrottu, minkä standardin mukaisesti yllä mainitut tuotteet oli tullut tes-
tata. Tarjottavien visiirien osalta standardia ei oltu määritelty tarjous-
pyyntöön, mutta myös niiden tuli täyttää suojainasetuksen vaatimukset 
silmiensuojaukselle ja tuotteella tuli olla vaadittu CE-merkki. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastamisessa tarkastettiin 
tarjoajien tarjoukseensa lataamat, tuotteita koskevat sertifikaatit. Mikäli 
sertifikaatista ei löytynyt tietoa siitä, minkä standardin mukaan tuote oli 
testattu tai jos standardi oli vanha tai väärä, tuote hylättiin. Lisäksi tar-
kastuksessa käytettiin apuna European Safety Federationin (ESF) si-
vustolta ja Euroopan Unionin nando-tietokannasta löytyviä tietoja serti-
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fikaatin antaneen laitoksen oikeudesta myöntää sertifikaatti nimeno-
maan hengityssuojaimille.

Tuotteiden vertailutaulukkoon (liite 1) on kirjoitettu osa-alueen ja tarjoa-
jan kohtaan punaisella fontilla tuotteen hylkäämiseen johtanut syy.

Yksittäisen tuotteen hylkääminen ei johtanut tarjoajan hylkäämisen. 
Tuotekohtainen vertailu tehtiin niiden tuotteiden kesken, jotka täyttivät 
asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 
prosenttia. Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajille ja hankinnan koh-
teelle tiukat laatukriteerit, joten vertailu hinnan perusteella katsottiin riit-
täväksi.

Henkilösuojainten saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi sosiaali- 
ja terveystoimialan eri toimipisteissä tilaukset toimittajille tehdään heti, 
kun päätöksen ehdollisuuteen liittyvät seikat on tarkastettu ja päätös on 
lainvoimainen.

Vertailutaulukosta (liite 1) ilmenevät tarjoajat, tarjotut tuotteet, tarjotut 
tuotemäärät ja hinnat. Tuotteita tilataan vertailutaulukosta ilmenevän 
etusijajärjestyksen mukaisesti se määrä, mitä koronakoordinaatioryhmä 
määrittelee. Enimmillään tuotteita tilataan tarjouspyynnössä arvioitu 
määrä.

Mikäli vertailutaulukossa etusijajärjestyksessä ensimmäinen tarjoaja ei 
toimita pyydettyjä tilaajavastuuseen ja pakollisiin poissulkemisperustei-
siin liittyviä dokumentteja annetussa määräajassa, tulee tilaaja tilaa-
maan tuotteet vertailutaulukossa seuraavana olevalta tarjoajalta. Edellä 
mainitussa tilanteessa
etusijajärjestyksen ensimmäisellä tarjoajalla ei ole oikeutta minkäänlai-
siin korvauksiin.

Määräaikainen puitejärjestely, tarjoajien valinta ja puitejärjestelyn kesto

Määräaikaiseen puitejärjestelyyn otettiin mukaan (ehdollisesti) kaikki ne 
tarjoajat, jotka ilmoittivat halukkuutensa puitejärjestelyyn osallistumi-
seen ja jotka täyttivät tarjoajille asetetut vaatimukset.

Määräaikainen sopimus on voimassa 30.9.2020 saakka ja päättyy il-
man irtisanomista. Sopimusta voidaan yhdessä toimittajan kanssa so-
pien jatkaa enimmillään 31.12.2020 saakka. 
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Sopimuskausi alkaa kunkin valitun toimittajan kassa siitä, kun toimittaja 
on allekirjoittanut sopimuksen.

Muut ehdot

Tilaajana kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin tai 
myönnä valituille toimittajille yksinoikeutta puitejärjestelyn kohteena 
oleviin hankintoihin. Tuotteita kilpailutetaan kevennetyllä kilpailutuksella 
ja ostetaan sopimuskauden aikana tilaajan kulloisenkin tarpeen mu-
kaan.

Mikäli puitejärjestelyn toimittajilla ei ole tarjota henkilösuojaimia tilaajan 
tarpeisiin, tilaaja voi hyödyntää myös muita hankintakanavia ja toimitta-
jia suojavarustehankinnoissaan tarpeensa täyttämiseksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Vertailutaulukko HEL 2020-005779__

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

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

Hankintapalvelut Esitysteksti
Tukipalvelut Esitysteksti
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§ 87
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen suunniteltavat palvelut

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että keskustan eli Kampin terveys- 
ja hyvinvointikeskuksen lisäksi eteläisen suurpiirin alueen asukkaita 
palvelee jatkossa myös Lauttasaaren terveysasema. Lauttasaaren ter-
veysasemalla tullaan tarjoamaan suppeampia palveluja ja se tukeutuu 
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Päätöksellä varmistutaan 
siitä, että alueella on riittävästi palvelutiloja vastaamaan väestönkasvun 
aiheuttamiin palvelutarpeisiin.

Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat Lauttasaareen si-
joittuvia palveluja lukuun ottamatta eteläisen suurpiirin ja Reijolan eli 
Laakson alueen palvelut, jotka on esitetty hankesuunnitelmassa: ter-
veysasematoimintaa, psykiatria- ja päihdevastaanottotyötä, nuorten ja 
aikuisten sosiaalityötä sekä fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja. 
Keskukseen siirtyy Viiskulman, Töölön ja Laakson terveysasemien toi-
minta.

Lisäksi Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen on suunniteltu labo-
ratorio- ja kuvantamispalvelut.

Käsittely

Johtava ylilääkäri Lars Rosengren oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Johtava ylilääkäri Lars Rosengren on kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Aikaisemmat päätökset ja lausunnot

Hyväksyessään tarveselvityksen 20.6.2017 lautakunta päätti samalla, 
että keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta 
luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja par-
haillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista ti-
loista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 15.1.2019 § 3 omalta osaltaan 
keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 4.12.2018 päivätyn hanke-
suunnitelman, jonka huoneistoala oli uudisrakennuksen osalta noin 
9 650 htm² ja Sähkötalon osalta noin 1 320 htm². Arvio hankkeen koko-
naisvuokrasta oli 4,7 miljoonaa euroa vuodessa. Lautakunta edellytti 
lausunnossaan muun muassa, että terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
kaikki toiminnot sijoittuvat samaan rakennukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 13.8.2019 § 159 omalta osal-
taan keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 20.6.2019 tarkistetun 
hankesuunnitelman, jonka mukaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
käyttöön tuleva huoneistoala oli 10 773 htm², tilat sijoittuvat kokonaan 
uudisrakennukseen ja niiden kokonaisvuokra oli 5,47 miljoonaa euroa 
vuodessa.

Väestöennusteet

Uusimman väestöennusteen mukaan eteläisen suurpiirin ja siihen lisä-
tyn Reijolan väestömäärä tulee olemaan yhteensä lähes 155 000 asu-
kasta vuonna 2034. Vuoteen 2034 saakka laaditun alueittaisen väestö-
ennusteen tärkeimmät kasvualueet ovat suurilla projektialueilla, joista 
eteläisen suurpiirin alueelle sijoittuvat Jätkäsaari, jossa kasvu on 9 500 
asukasta, Hernesaari, jossa kasvu on 5 200 asukasta, ja Lauttasaari, 
johon kuuluu myös Koivusaari, kasvu on 5 300 asukasta. 

Tarveselvityksen valmistuessa 20.6.2017 arvioitiin, että keskustan ter-
veys- ja hyvinvointikeskukseen voi laskennallisesti sijoittua 3–4 ter-
veysaseman palvelut. Silloin arvioitiin, että mahdollisia keskustan ter-
veys- ja hyvinvointikeskukseen tukeutuvia peruspiirejä olisivat Viron-
niemi, Ullanlinna, Kampinmalmi, Taka-Töölö, Lauttasaari ja Reijola. 
Näiden alueiden väestöennusteeksi arvioitiin 138 300 asukasta vuo-
teen 2026 mennessä.

Kampin perhekeskus
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Sosiaali- ja terveyslautakuntaan tulee hyväksyttäväksi samanaikaisesti 
Kampin perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Molempien 
keskusten osalta palvelupisteet tulevat sekä Kamppiin että Lautasaa-
reen. Keskusten palvelupisteiden palvelualueet ovat samanlaiset.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2020 § 75

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.05.2020 Pöydälle

Projektipäällikkö Lars Rosengren oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

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

20.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

13.08.2019 Pöydälle

15.01.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.12.2018 Pöydälle

20.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 23.04.2019 § 
7

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti

hyväksyä PES- Arkkitehdit Oy:n 1.10.2018 ja 17.4.2019 päivätyt lisä-
työtarjoukset koskien Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen han-
kesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelun täydentäviä tehtäviä 
arvonlisäverottomaan kattohintaan 63 948 euroa.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on Kamppiin, osoitteeseen Salomonkatu 8a toteutettava 
Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus. Hanke perustuu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 7.10.2014 §347 päättämään palveluverkkosuunni-
telmaan 2030, sen perusteella laadittuun, 22.5.2017 päivättyyn tarve-
selvitykseen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.6.2017 §181 teke-
mään tarvepäätökseen.

Kaupunkiympäristön toimialan tarve- ja hankesuunnittelu on laatinut 
hankesuunnitelman, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 
15.1.2019 §3. 

PES- Arkkitehdit Oy on vastannut hankkeen tarveselvitys- ja hanke-
suunnitteluvaiheiden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Hankkeen laajuus on noin 14 000 brm². Sen toteuttaminen edellyttää 
asemakaavan muutoksen. Hankesuunnitelma on sisältänyt uudisra-
kennuksen lisäksi noin 1500 brm² laajuiset tilat viereisestä Sähkötalos-
ta niille toiminnoille, jotka eivät ole mahtuneet asemakaavoittajan aset-
tamien kaupunkikuvallisten reunaehtojen mukaan suunnitellun uudisra-
kennuksen laajuuteen. 

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen on kaavoittaja tarkastellut 
uudestaan hankkeen kaupunkikuvallisia reunaehtoja. Tavoitteena on 
löytää ratkaisu, jossa koko tarpeen mukainen laajuus saadaan mahtu-
maan uudisrakennukseen. Tästä tehtävästä on PES-Arkkitehdit anta-
nut 17.4.2019 päivätyn pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisätyötarjouksen 
arvonlisäverottomana 34 000 euroa.
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Hankesuunnitelman muista täydentävistä tehtävistä ja havainnemateri-
aalin laatimisesta on PES- Arkkitehdit antanut 1.10.2018 päivätyn tar-
jouksen arvonlisäverottomaan kattohintaan 29 920 euroa. 

Saatujen lisätyötarjousten yhteenlaskettu arvo on arvonlisäverottomana 
yhteensä 63 948 euroa. Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen pää- ja ark-
kitehtisuunnittelun puitesopimuksen 2016-2017 Klk§497 12.11.2015 
perusteella tehtyjen tilausten arvonlisäveroton arvo on yhteensä 202 
858,50 euroa. Aiemmat tilaukset ja lisätyötarjoukset ovat arvonlisäve-
rottomana yhteensä 266 806,50 euroa.

PES- Arkkitehdit Oy:n hankesuunnitelmaa varten laatima viitesuunni-
telma on ehdotussuunnitelmatasoinen ratkaisu kaupunkikuvallisesti ja 
teknisesti poikkeuksellisen vativasta suunnittelutehtävästä. Hankkeen 
laadulliset vaatimukset ja kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden 
on perusteltua hyväksyä saadut lisätyötarjoukset ja tilata hankesuunnit-
teluvaiheen täydentävät tehtävät PES - Arkkitehdit Oy:ltä. Toimialalla 
on PES- Arkkitehdit Oy:n kanssa voimassa oleva puitesopimus (Tila-
hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely 2019-2020 Ry-
ja 28.2.2019 §27, osa-alue 4). 

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.05.2017 Pöydälle

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa 
läsnä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

02.05.2017 Poistettiin

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 18 (52)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/5
02.06.2020

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

§ 88
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien jälkihuollon 
tukiasuntojen saatavuutta

HEL 2020-001932 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta:

"Jälkihuollon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina ja siten myös asuntojen 
tarve. Jälkihuolto-oikeuden yläikäraja nousee asteittain 25 vuoteen las-
tensuojelulain muutoksen (542/2019) myötä 1.1.2020 alkaen (lasten-
suojelulaki 75 §). Vuonna 2020 21 vuotta täyttävät ovat oikeutettuja jäl-
kihuoltoon, ja oikeutettujen määrä kasvaa vuosina 2021‒2023. Uusia 
asiakkaita jälkihuoltoon siirtyy noin 250 vuodessa. Osa nuorista asuu 
muualla Suomessa ja perhehoidon perheissä. Nuorten asumistilanne 
on erityisen haastava Helsingissä. Jäljempänä on kuvattu jälkihuollon 
asumista laajasti.
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Toimenpiteet asuntojen saatavuuden varmistamiseksi jälkihuollon tuetussa asumi-
sessa

Jälkihuollossa asuminen voidaan järjestää kolmella eri tavalla: 

1. tuettu asuminen välivuoratuissa asunnoissa ja tuetun asumisen 
jälkeen jatkoasunto,

2. muu asuminen kaupungin tai muun asunnon tarjoajan asunnos-
sa tai

3. kuntouttava ja tilapäinen asuminen nuoren tilanteen niin edellyt-
täessä erilaisina omina ja ostopalveluratkaisuina. 

Nuorille toimivia asuntoratkaisuja on lähdetty varmistamaan tiivistämäl-
lä toimijoiden välistä yhteistyötä ennen nuorten siirtymistä jälkihuoltoon. 
Nuoren tulevaa asuntoratkaisua ja palvelujen tarvetta ennakoidaan las-
tensuojelun ja jälkihuollon yhteistyönä ennen täysi-ikäisyyttä, jotta löy-
detään oikeat asunto- ja palveluratkaisut. Nuorelle nimetään jälkihuol-
lon sosiaalityöntekijä vähintään kuusi kuukautta ennen jälkihuoltoon 
siirtymistä. Yhteistyössä myös edistetään lastensuojelun asumisharjoit-
teluasuntojen saamista nuorille ennen jälkihuoltoa. Lastensuojelussa ja 
jälkihuollossa ohjataan jälkihuoltoon siirtyviä nuoria hakemaan joko tue-
tun asumisen asuntoa tai muuta asuntoa. Tuettu asuminen toimii rat-
kaisuna, kun nuoren asumistaidot eivät ole vielä vahvat. Muissa asun-
noissa nuoren on kyettävä sitoutumaan vuokranmaksuun ja häiriöttö-
mään asumiseen, jotta asuminen voidaan turvata. Nuoren kaupungille 
tekemään asuntohakemukseen sosiaalityöntekijä kirjaa puollon muis-
tuttaen näin, että lastensuojelulain mukaan kunnan velvoitteena on jär-
jestää asunto nuoren sitä tarvitessa.

Nuorta ja nuoren asumista tuetaan jälkihuollossa sosiaalityöllä ja sosi-
aaliohjauksella. Asuntotoimen kanssa tehdään tapauskohtaista yhteis-
työtä. Osa nuorista menettää asunnon jälkihuollon aikana tarjotusta 
tuesta huolimatta.

Jälkihuolto seuraa ja raportoi johdolle kuukausittain, miten nuorten 
asuminen on saatu järjestettyä. Jälkihuollon asumisasioita on syksystä 
2019 lähtien työstetty monialaisessa työryhmässä, jossa on toiminut 
puheenjohtajana asunto-ohjelmapäällikkö. Työryhmä sopi, että tuetun 
asumisen asuntoja lisätään silloisesta 307 asunnosta 337 asuntoon, eli 
lisätään 30 asuntoa sitä mukaan, kun välivuokrattavia asuntoja saa-
daan. Lisäksi tavoitteena on saada 80 asunnon kierto vuodessa tuet-
tuun asumiseen, eli tuetusta asunnoista jatkoasuntoon siirtyviä ja siten 
vapautuvia asuntoja tulisi olla 80 vuodessa. Asuntoja tarvitaan enem-
män, jotta kaikki jälkihuollon nuoret saadaan asutettua jälkihuollon 
alussa, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi on nimetty monialainen kau-
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pungin toimijoista koostuva seurantaryhmä, jonka tavoitteena on edis-
tää lastensuojelun ja jälkihuollon asumisasioita tavoitteiden mukaisesti. 
Jälkihuollon asumistarpeet on otettu huomioon myös asunnottomuuden 
puolittamisen toimenpideohjelmassa, jossa etsitään toimenpiteitä eri-
tyistä tukea tarvitsevien osalta ml. jälkihuollossa olevat nuoret.

Jälkihuollon asunnot ja hakemukset

Jälkihuoltoon tulee vuoden aikana noin 250 nuorta. Heistä 80:lle pyri-
tään saamaan asunto tuetusta asumisesta, noin 170:lle muusta asu-
misratkaisusta lähinnä kaupungilta ja järjestöiltä sekä muilta asunto-
markkinoilta. Seurantatiedon mukaan 30.4.2020 mennessä on saatu 12 
uutta asuntoa tuettuun asumiseen tavoitteiden suuntaisesti (tavoite 30). 
Jatkoasuntoja on järjestynyt 23 (tavoite 80). Muita asuntoja on saatu 12 
(tavoite 170).

Jälkihuollossa ostetaan tuettua asumista (eli ohjausta ja tukea) lähinnä 
muualla Suomessa asuville jälkihuollon nuorille, mutta erityistilanteissa 
voidaan tuettua asumista ostaa myös Helsingissä asuville jälkihuollon 
nuorille. Jälkihuollon uutena ratkaisuna on ostettu puitesopimuksen 
tuottajalta tuettua asumista (ohjaus ja tuki) ja siihen liittyen tilapäinen 
tai toistaiseksi voimassa oleva asumisratkaisu. Näin on toimittu tänä 
keväänä kuuden nuoren osalta. Lastensuojelu ja jälkihuolto valmistele-
vat yhdessä kilpailutusta nykyisen tuetun asumisen puitesopimuksen 
päättyessä alkuvuodesta 2021. Jatkossa tarkoituksena on ostaa jälki-
huollossa tuettua asumista, joka voi olla nuoren henkilökohtaisen tuen 
ja ohjauksen lisäksi palveluntuottajan tarjoama tilapäinen tai toistaisek-
si voimassa oleva asuntoratkaisu.

Asuntoihin jonotusta seurataan. Jälkihuolto tarjoaa tuettuja asuntoja kii-
reellisyys- ja sopivuusjärjestyksessä. Tuettua asuntoa jonotti touko-
kuussa 2020 kiireellisesti 19 nuorta, joista useimmat asuvat lapsuu-
denkodissa, ja osalla asumistilanne on hyvin haastava. Kaksi heistä on 
vielä lastensuojelun asumisharjoittelussa. Lastensuojelun laitoksissa on 
kullakin hetkellä vain muutama nuori, jotka 18 vuotta täytettyään eivät 
ole saaneet sopivaa asuntoratkaisua oikea-aikaisesti. Jotta kaikkien 
jälkihuollon nuorien itsenäinen asuminen varmistetaan tarpeiden mu-
kaisesti, tarvitaan riittävästi asuntoja. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jälkihuollon asiakkaat ovat erityistä tukea tarvitsevia ja heidän asumi-
sensa tulee turvata. Riittävä määrä asuntoja tuetussa asumisessa ja 
muissa asumisratkaisuissa on taattava, kuten lastensuojelulaissa (76 a 
§) kuntia velvoitetaan. Kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä ta-
loudellinen tuki, korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettä-
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vä tarpeen mukainen asunto. Sen lisäksi kullekin tarjotaan tarpeenmu-
kainen tuki ja palvelut."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloit-
teesta koskien jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta. Lausuntoa on 
pyydetty viimeistään 16.6.2020.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 89
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta ikääntyneille jaetta-
vista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta ikäänty-
ville jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä:

”Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopiste 'elävät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat' tavoittelee Helsinkiä, jossa kaikki kaupungi-
nosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kau-
punginosan omakseen. Yhdyskuntasuunnittelulla ja ympäristön ylläpi-
dolla vaikutetaan osaltaan kaupungin turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Tapaturmat niin liikenteessä kuin kotona ja vapaa-ajalla aiheuttavat in-
himillistä kärsimystä ja sairaanhoidon tarvetta kaikenikäisille helsinkiläi-
sille.

Etenkin kaatumiset ja liukastumiset ovat yleisiä tapaturmia, minkä 
vuoksi niihin panostetaan toimialojen yhteistyönä viestinnällä sekä laa-
timalla suunnitelma liukastumisten ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti 
tunnistamaan kaatumisriski ja toteuttamaan kaatumista ehkäiseviä toi-
menpiteitä lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Toi-
mialalla on käytössä RAI-arviointi kotihoidossa ja ympärivuorokautises-
sa hoidossa. Arvioinnin avulla saadaan kaatumisriskin arvio, jonka pe-
rusteella suunnitellaan moniammatillisesti korjaavia toimia IKINÄ-
toimintamallin mukaisesti. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat tasapai-
non ja liikkumisen vahvistaminen sekä hyvän ravitsemuksen turvaami-
nen.

Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan myös kaatumisen riskiä ja sovi-
taan korjaavista toimenpiteistä. Helsingin sairaalassa kaatumisriskiä 
arvioidaan FRAT-menetelmällä, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen julkaisema lyhyt kaatumisvaaran arviointimenetelmä. Tiedot po-
tilaan kaatumisvaarasta ja osastolla toteutetut yksilölliset toimenpiteet 
kaatumisen ehkäisemiseksi sekä jatkohoidoksi suositeltavat keinot ja 
ohjeet liikuntakyvyn ylläpitämiseksi siirtyvät kirjattuna jatkohoitopaik-
kaan tai kotihoitoon Pegasoksen loppuarviossa. Tulevaan Apotti-
järjestelmään on integroitu kaatumisriskin arviointi.
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Kuten edellä todettiin, ikääntyneen henkilön kaatumisriskin arvioiminen 
edellyttää yksilöllistä selvitystä, joka kattaa henkilön terveydentilan ja 
liikuntakyvyn, elintavat, asumis- ja ympäristöolosuhteet sekä omat nä-
kemykset ja toiveet. Kaatumisen ehkäisytoimet valitaan näiden pohjalta 
yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet ovat yksi mahdollinen 
toimenpide, mutta ne eivät sovi kaikille. Henkilön saattaa esimerkiksi 
olla vaikea asettaa liukuesteitä paikoilleen ja ottaa niitä pois. Liukues-
teet voivat myös lisätä kaatumisriskiä julkisissa sisätiloissa kuten met-
roasemilla ja kauppakeskuksissa.

Ehdotuksen kustannusvaikutukset

Vuonna 2020 yli 70-vuotiaita helsinkiläisiä on noin 81 000. Lähimmän 
viiden vuoden aikana heidän määränsä lisääntyy noin 2 000 vuosittain. 
Olettaen, että liukuesteen hinta olisi 15 euroa kappale, välittömät kus-
tannukset olisivat vuonna 2020 noin 1,2 miljoonaa euroa ja seuraavien 
vuosien kustannukset noin 30 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi eh-
dotuksesta aiheutuu välillisiä kustannuksia ja hallinnollista työtä. Jotta 
taloudellinen panos olisi kustannustehokas, sen pitäisi estää ensim-
mäisenä vuonna noin 2 500 ja seuraavina vuosina vuosittain noin 63 
polikliinistä hoitoa vaativaa kaatumistapausta, tai vastaavasti estää ylä-
raajamurtumia ensimmäisenä vuonna 473 ja sen jälkeen vuosittain 
noin 12 kappaletta. Laskelmassa ei ole mukana välillisiä tai hallinnolli-
sia kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kaatumisen ehkäisyä tärkeänä kai-
kissa ikäryhmissä ja erityisesti ikääntyneillä. Työhön tarvitaan kaikkia 
toimialoja ja myös kaupungin asukkaita. Sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa asia otetaan esille ikääntyneitä kohdattaessa. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta katsoo edelleen, kuten lausunnossaan valtuutettu Nina Hu-
run ym. vastaavan sisältöiseen talousarvioaloitteeseen 29.08.2017 § 
227, että yksittäisenä toimenpiteenä maksuttomien liukuesteiden jaka-
minen kaikille ikääntyneille ei ole kannatettava, koska ratkaisu ei sovel-
lu jokaiselle eikä sen kustannushyötyä ole voitu todentaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden kaatumistapaturmilla on merkittäviä kielteisiä inhimillisiä, 
terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, joten niiden ehkäisy on tärke-
ää. Kaatumisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa useilla eri tavoilla, jotka 
tulee suunnitella yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet voivat 
ehkäistä kaatumista, mutta voivat myös aiheuttaa niitä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloit-
teesta koskien ikääntyneille jaettavia kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä. 
Lausuntoa on pyydetty 16.6.2020 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 90
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Kati Juvan ym. valtuustoaloitteesta koskien kehitysvam-
maisten työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä

HEL 2020-001930 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Kati Juvan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

pauliina.vahapesola(a)hel.fi
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kati Juvan aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Kati Juvan ja 25 muun valtuutetun aloitteesta 
koskien kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä:

”Aloitteessa on nostettu esiin sosiaali- ja terveystoimialallakin tärkeäksi 
tunnistettu tavoite. Työhönvalmennus on vaikuttava keino edistää 
vammaisten henkilöiden työllistymistä. Kehitysvammaisten työllistymi-
sen ja työtoiminnan kehittäminen on ollut ja on yksi vammaispalvelujen 
keskeinen tavoite vuosina 2019‒2020.

Tuetun työllistymisen ja päivätoiminnan periaatteet vammaispalveluissa 
ovat:
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1. Tuetun työllistymisen palvelu tähtää asiakkaan työllistymiseen 
avoimille työmarkkinoille työvalmentajan tuella. Asiakkaan työl-
listyessä hän saa työsopimuksensa mukaista palkkaa.

2. Työtoiminnan tavoite on tukea kehitysvammaisten henkilöiden 
työllistymistä osa- tai kokoaikaisesti työsuhteiseen palkkatyöhön 
tai edistää yhteiskunnallista sopeutumista. Työtoiminnan palve-
lussa työtehtäviä harjoitellaan toimintakeskuksissa ja osallistu-
mispäivistä maksetaan työosuusrahaa.

3. Päivätoiminnassa asiakasta tuetaan vuorovaikutuksessa ja liit-
tymään ympäröivään yhteiskuntaan sekä tarjotaan mielekästä 
toimintaa päiviin.  

Tuetun työllistymisen palvelujen piirissä oli 248 asiakasta huhtikuussa 
2020. Voimassa oleva työsuhde oli 145:llä asiakkaalla. Koronapande-
mian johdosta 27 asiakasta on lomautettuna, 14 on jäänyt työttömäksi. 
Työtä tehdään myös erityisjärjestelyin, 81 asiakasta käy normaalisti 
töissä työpaikalla.

Vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminnan palvelustrategian laatiminen 
on aloitettu vuoden 2020 alussa, ja sen työstämistä jatketaan korona-
pandemiasta huolimatta. Tavoitteena on kartoittaa ja päivittää työ- ja 
päivätoiminnassa olevien asiakkaiden alueellista palveluiden tarvetta 
sekä tarvetta palveluiden sisältöjen kehittämiselle. 2019 alkaen on lisät-
ty tuetun työllistämisen palvelun saatavuutta Cäpsän, Töölön, Haavikon 
ja Vallilan yksiköiden asiakkaille. Jokaisessa yksikössä työskentelee li-
säyksen seurauksena omia työvalmentajia. 

Vammaistyössä on tiedostettu haasteet asiakasryhmän työllisyydessä. 
Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyössä voidaan nykyisillä tuetun 
työllistymisen resursseilla tukea noin 270 asiakasta, kuten aloitteessa 
on kuvattu. Tuetun työllistymisen kautta on vuoden 2019 aikana työllis-
tynyt työsuhteiseen työhön yhteensä 195 asiakasta, joista 13 henkilöä 
on ollut työsuhteessa Helsingin kaupunkiin tai liikelaitoksiin. 

Vammaisten henkilöiden työllistymiseksi Helsingin kaupungille tarvitaan 
osatyökykyisille henkilöille räätälöityjä tai sopivia työtehtäviä ja niiden 
täyttämiseksi vakansseja, joihin vammaiset työnhakijat voisivat työllis-
tyä. Jotta vammaiset työntekijät voivat työllistyä kaupungin palkkatuet-
tuihin työpaikkoihin, tarvitaan osa-aikaisia palkkatuettuja työpaikkoja. 
Tällä hetkellä Helsingin palkkatukityöpaikat ovat pääsääntöisesti ko-
koaikaisia. Palkkatuetun työn kohderyhmiin tarvitaan muutoksia, koska 
tällä hetkellä vaatimuksena on pitkään jatkunut työttömyys. Suurin osa 
vammaispalvelujen asiakkaista on työkyvyttömyyseläkkeellä, ja tästä 
johtuen työttömyysehto ei nykyisen tulkinnan mukaan täyty. Lisäksi on 
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huomioitava, että asiakkaiden voimavarat eivät usein ensimmäisissä 
työsuhteissa riitä yli 30 tunnin viikkotyöaikaan. Monelle työskentely 
eläkkeeltä ja osa-aikaisena on tavoitteena. 

Vammaistyö on mukana hakemassa valtionavustusta tällä hetkellä 
haussa olevaan työkykyohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Tavoit-
teena on saada rahoitusta tuetun työllistymisen menetelmien nykyistä 
laajempaan käyttöön sekä selkiyttää sosiaalihuollon työllistymistä edis-
tävää palvelupolkua. Valtionavustusta myönnetään vuosille 
2020‒2022.

Työsuhteiden syntyminen vaatii räätälöintiä sekä tiivistä käytännön yh-
teistyötä työhönvalmentajien ja työnantajien välillä. Sopivien työpaikko-
jen löytämiseksi ja asiakkaan yksilöllisen polun toteuttamiseksi tulee 
työhönvalmentajien riittävä määrä turvata. Lisäksi tarvitaan yksilöllisiä 
koulutuspolkuja ammatillisen osaamisen hankkimiseksi. Esimerkiksi 
osatutkintoja tulisi voida hyödyntää nykyistä enemmän ja aiemmassa 
vaiheessa.  

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmassa on 
2019–2020 käynnistetty työ, jossa valmistuu vammaisten ja osatyöky-
kyisten työllistymispolun mallintaminen sekä toimijakokonaisuuden ku-
vaus. Vammaistyö on mukana tässä valmistelussa. Tavoitteena on 
muun muassa tunnistaa kaupungin sisäiset ja ulkoiset kumppanit sekä 
verkostot, tunnistaa ja kuvata rakenteelliset esteet ja ongelmat sekä 
tehdä toimenpidesuunnitelma niiden poistamiseksi. Työllistymismahdol-
lisuuksia tulee lisätä myös kaupungin sisällä. Tämä tulee tehdä yhteis-
työssä eri toimialojen välillä.

Kaupungin tekemissä ulkopuolisten palvelujen hankinnoissa tulisi käyt-
tää vielä nykyistä laajemmin työllisyysehtoja, toisin sanoen edellyttää 
ulkopuolisilta toimijoilta myös osatyökykyisten työntekijöiden osaami-
sen ja potentiaalin hyödyntämistä. 

Aloitteessa mainittua työosuusrahaa maksamalla pyritään osoittamaan 
palkkatyön tekemisestä koituva taloudellinen hyöty, joka on yksi moti-
voiva tekijä palkkatyössä käymiselle. Työosuusraha ei ole etuus, vaan 
asiakkaalle henkilökohtaisesti maksettava kannusteraha. Helsingin 
kaupungin työosuusrahan maksuperiaatteet on sosiaali- ja terveyslau-
takunnan päätöksellä 2.12.2014 § 14 linjattu vastaamaan Vantaan ja 
Espoon työosuusrahan maksuperiaatteita.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työllistyminen palkkatyöhön lisää kehitysvammaisten henkilöiden psy-
kososiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yksi 
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todistetusti työllistymistä edistävistä keinoista on tuetun työllistymisen 
malli."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ja 25 muun valtuute-
tun aloitteesta koskien kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoiminnan 
kehittämistä. Lausuntoa on pyydetty 16.6.2020 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

pauliina.vahapesola(a)hel.fi
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kati Juvan aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 91
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle so-
siaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2019

HEL 2020-003734 T 05 00 02

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sami Heistaron ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Tyyskä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2019:

"Sosiaali- ja potilasasiamiesten tehtävistä säädetään laissa potilaan 
asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä laissa sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Helsingissä sosiaali- ja poti-
lasasiamiesten tehtävät on yhdistetty vuonna 2017.

Sosiaaliasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on seurata sosiaalihuol-
lon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymistä kunnassa ja antaa sii-
tä vuosittain selvitys kaupunginhallitukselle. Potilasasiamiehellä ei ole 
vastaavaa velvoitetta. Helsingissä vuoden 2018 asiamiestoiminnasta 
annettiin ensimmäisen kerran yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja koskeva selvitys. Myös vuoden 2019 selvitys koskee koko 
toimialan palveluja.
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Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksessä (liite 1) tarkastellaan 
asiamiehille tulleiden yhteydenottojen määriä ja aiheita sekä tuodaan 
esiin havaintoja palvelujen toimivuudesta. Lisäksi selvitykseen sisältyy 
tietoa sosiaali- ja terveystoimeen tulleista muistutuksista ja kanteluista.

Yhteydenottojen määrät ja syyt

Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin vuonna 2019 yhteyttä 
2 173 kertaa. Yhteydenotoista 1 435 koski terveydenhuoltoa, 533 sosi-
aalihuoltoa ja 153 sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Muita tahoja 
koskevia yhteydenottoja oli 52. Yhteydenottojen määrä on laskenut 
hieman, yhteydenottoja oli 266 vähemmän kuin edellisvuonna.

Yleisimpiä yhteydenottojen syitä olivat tyytymättömyys hoitoon tai pal-
veluun, asiakastyön dokumentointiin liittyvät kysymykset ja palveluun 
pääsyn ongelmat. Terveys- ja päihdepalveluja koskevissa yhteydeno-
toissa nousivat lisäksi esiin tyytymättömyys kohteluun sekä potilas- ja 
lääkevahinkoepäilyt ja perhe- ja sosiaalipalveluja koskevissa yhteyde-
notoissa tyytymättömyys viranhaltijan päätöksiin sekä sosiaalipalvelu-
jen neuvonnan tarpeeseen.

Toimialan asiakkaat käyttävät aktiivisesti asiakas- ja potilastietoihin liit-
tyviä oikeuksiaan. Suun terveydenhoitoa koskien oltiin yhteydessä hoi-
toon pääsyn pitkittyessä, erityisesti kiireettömään hoitoon liittyen ja oi-
komishoidon pitkien jonojen vuoksi. Nuorten palveluja ja aikuissosiaali-
työtä koskevat yhteydenotot koskivat tyytymättömyyttä palveluun tai vi-
ranhaltijoiden kielteisiin päätöksiin.

Vaikeudet hoidon tai palvelun piiriin pääsyssä korostuivat etenkin ter-
veysasemia, psykiatrian poliklinikoita ja kotihoitoa koskevien yhteyde-
nottojen kohdalla. Sosiaalipalvelujen kohdalla kerrottiin vaikeudesta ta-
voittaa työntekijöitä. Nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä sekä 
vammaistyössä yleisin yhteydenoton syy oli tyytymättömyys viranhalti-
jan päätökseen ja lastensuojelussa yleisesti tyytymättömyys palveluun. 
Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelua koskevia yhteydenottoja 
oli vähän, ja ne koskivat useimmiten palvelun piiriin pääsyä tai asiakas-
tietojärjestelmään tehtyjä kirjauksia.

Ikääntyneiden palveluita koskien yhteydenottajina olivat usein asiak-
kaiden omaiset, jotka olivat huolissaan asiakkaiden hoidosta ja kohte-
lusta, palvelun riittävyydestä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Myös 
kotihoidon asiakkaat itse ottivat yhteyttä palvelun sopivuuteen ja riittä-
vyyteen liittyvissä asioissa. Yhteydenottajat kokivat myös ympärivuoro-
kautiseen hoitoon pääsyn kriteerien olevan liian korkeat.

Asiakkaiden tiedonsaanti ja oikeusturvakeinot
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Sosiaali- ja terveystoimelle osoitettiin vuonna 2019 yhteensä 830 muis-
tutusta, kantelua ja viranomaisten selvityspyyntöä. Muistutusten ja kan-
teluiden kokonaismäärä on noussut maltilliset kuusi prosenttia vuodes-
ta 2018, mutta vuoteen 2017 verrattuna lisäys on 51 prosenttia. Perhe- 
ja sosiaalipalveluita koskevien muistutusten ja kanteluiden määrät ovat 
nousseet kahdessa vuodessa 81 prosenttia, sairaala, hoiva- ja kuntou-
tuspalveluissa 52 prosenttia sekä terveys- ja päihdepalveluissa 40 pro-
senttia. Muistutukset ja kantelut kohdentuivat edellisen vuoden tapaan 
suurelta osin terveys- ja päihdepalveluihin (52 prosenttia). Perhe- ja 
sosiaalipalveluihin kohdentui 26 prosenttia ja sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalveluihin 22 prosenttia muistutuksista ja kanteluista.

Muistutusten ja kantelujen lisääntymiselle ei ole tunnistettavissa yksit-
täistä syytä, mutta yleisenä havaintona asiamiehille tulleista yhteydeno-
toista on asiakkaiden tilanteiden monimutkaistuminen. Kun uudistetaan 
palveluja, tarvitaan lisää tietoa asiakaskokemuksesta ja siitä, kuinka 
hyvin toimialan palvelut pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Palvelujen kehittäminen

Palvelujen saatavuuden parantamisessa keskityttiin erityisesti sähköis-
ten palvelujen kehittämiseen. Digitaalisten palvelujen ja sähköisen 
asioinnin käyttäjämäärät kasvoivat selvästi, kasvua edellisvuoteen oli 
20 prosenttia.

Aikuisten sosiaalipalveluissa otettiin käyttöön sosiaalineuvonnan chat-
palvelu, joka tarjoaa nopean palvelukanavan saada ohjausta ja neu-
vontaa. Chat auttaa asiakasta saamaan ammattilaisen tukemana avun 
oikea-aikaisesti.

Kaupunkilaisten oma- ja itsehoitoa tuetaan Omaolo-palvelulla, jonka 
kautta yhteys ammattilaiseen toimii helsinkiläisten apuna kellon ympäri. 
Omaolo-palvelussa otettiin vuonna 2019 käyttöön useita uusia oirear-
vioita sekä yleinen oirearviokysely. Terveysasemilla otettiin käyttöön 
chatbot, joka tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta ympäri vuorokau-
den. Chatbot ohjaa hakemaan terveyspalveluja oikeasta paikasta ja 
neuvoo myös hammashoitoon, mielenterveyteen, päihteisiin ja sosiaa-
lipalveluihin liittyvissä asioissa. Terveysasemien sähköisessä asioin-
nissa mahdollistetaan omahoitajan ja asiakkaan välinen suora viesti-
mahdollisuus. Helsingissä otettiin käyttöön sähköinen huoli-ilmoitus, 
jonka kautta kuka tahansa voi ilmaista huolensa iäkkäästä helsinkiläi-
sestä henkilöstä.

Asiakaskokemuksen keräämistä laajennettiin. Käyttöön otettiin helposti 
saavutettava pikapalautejärjestelmä, jonka kautta asiakkaat voivat an-
taa palautetta muun muassa tyytyväisyydestä ja vaivattomuudesta koh-
teluun ja palveluun sekä oikean avun saamisesta. Lisäksi asiakasraadit 
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ja kokemusasiantuntijat tuottavat jatkuvasti tietoa siitä, miten palveluja 
voidaan kehittää entistä käyttäjälähtöisemmäksi. Asiakaskokemuksen 
mittaamisella saatuja tuloksia hyödynnetään palveluiden kehittämises-
sä.

Matalan kynnyksen palveluja lisättiin perustamalla Myllypuron terveys- 
ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen mielenterveyspalvelupiste Mieppi, 
jossa tarjotaan tukea yli 13-vuotiaiden varhaisen vaiheen lieviin ja kes-
kivaikeisiin mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Lapsiperheille avattiin 
sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu, josta saa matalalla kynnyksellä 
neuvoa, ohjausta ja apua esimerkiksi vanhemmuuden haasteisiin, kas-
vatuspulmiin tai perheen kuormittavaan arkeen.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä panostettiin erityisesti johtami-
sen kehittämiseen, toimintamallien uudistamisen ja sähköisten palvelu-
jen kehittämisen tukeen, tietoteknisten taitojen ja asiakaskokemuksen 
parantamiseen sekä ammatillisten taitojen ajantasaisuuteen".

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle vuotta 2019 koskevasta sosiaali- ja potilasa-
siamiesten selvityksestä 16.6.2020 mennessä. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Tyyskä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 92
Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen vanhustyöhön sekä 
tuberkuloosin ehkäisytyöhön sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 
2020

HEL 2020-002828 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2020 lahjoitus-
rahastojen voittovaroja yhteensä 3 260,61 euroa palvelutaloille ja toi-
mintayksiköille seuraavasti:

 Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahastosta 257,66 euroa Kannelmäen pal-
velutalolle vanhusten viihtyisyyden lisäämiseen,

 Helena Kristina Åkermanin rahastosta 370,57 euroa Mefys Oy Hoi-
vakoti Varpulassa asuvien vanhusten kuntoutus- ja harrastetoimin-
taan, sekä

 Charlotte Askolinin rahastosta 250,39 euroa ja Kalle Nestor Koske-
lan rahastosta 2 381,99 euroa terveysasemat ja sisätautien polikli-
nikka -palvelun epidemiologisen toiminnan lääkärin ja hoitajien tu-
berkuloosiosaamisen kehittämiseen sekä perhe- ja sosiaalipalvelut -
palvelukokonaisuuden ennalta ehkäisevään tuberkuloosityöhön 
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä neuvoloissa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

kim.hathaway(a)hel.fi
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lahjoitusrahastojen voittovarat/sosiaali- ja terveystoimiala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian varainhal-
linta

Esitysteksti

Kannelmäen palvelutalo Esitysteksti
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Epidemiologinen toiminta Esitysteksti
Kouluterveydenhuolto Esitysteksti
Opiskeluterveydenhuolto Esitysteksti
Mefys Oy Hoivakoti Varpula Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana 
on lahjoitusrahastoja, joista kahdeksan rahaston varojen ylijäämästä 
sosiaali- ja terveystoimiala saa vuosittain käytettäväkseen määrärahoja 
rahastojen säännöissä tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin. 

Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijat ovat arvioineet, että seuraavat 
määrärahojen saajatahot täyttävät rahastojen säännöissä määritellyt 
edellytykset.

Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosit-
tain enintään puolet sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa vanhus-
tenhuoltolaitoksissa hoidettavina olevien henkilöiden viihtyisyyden li-
säämiseen. Käytettävissä olevat varat 257,66 euroa esitetään kohden-
nettavaksi Kannelmäen palvelutalolle tähän tarkoitukseen. 

Helena Kristina Åkermanin rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosit-
tain enintään puolet jollekin yksityiselle vanhainkodille. Käytettävissä 
olevat varat 370,57 euroa esitetään kohdennettavaksi Mefys Oy Hoiva-
koti Varpulassa asuvien vanhusten kuntoutus- ja harrastetoimintaan.

Charlotte Askolinin ja Kalle Nestor Koskelan rahastojen varojen ylijää-
mästä jaetaan vuosittain enintään puolet tuberkuloosin vastustamistyö-
hön. Charlotte Askolinin rahaston voittovarat 250,39 euroa ja Kalle 
Nestor Koskelan rahaston voittovarat 2 381,99 euroa (yhteensä 
2 632,38 euroa) esitetään kohdennettavaksi terveysasemat ja sisätau-
tien poliklinikka -palvelun epidemiologisen toiminnan lääkärin ja hoita-
jien tuberkuloosiosaamisen kehittämiseen sekä perhe- ja sosiaalipalve-
lut -palvelukokonaisuuden ennalta ehkäisevään tuberkuloosityöhön 
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä neuvoloissa.

Nyt päätös tehdään neljän lahjoitusrahaston osalta. Neljän muun ra-
haston osalta asia tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettä-
väksi myöhemmin kuluvana vuonna.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 35 (52)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/9
02.06.2020

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

Kyseisten lahjoitusrahastojen voittovarat on tarkoitettu ympärivuorokau-
tista hoivaa tarvitsevien vanhusten viihtyisyyden edistämiseen sekä tu-
berkuloosin ehkäisytyöhön. Varoilla edistetään ikäihmisten toimintaky-
kyä ja viihtyvyyttä sekä kansanterveystyötä, joten niillä voidaan katsoa 
olevan helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvia myönteisiä 
vaikutuksia.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

kim.hathaway(a)hel.fi
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lahjoitusrahastojen voittovarat/sosiaali- ja terveystoimiala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian varainhal-
linta

Esitysteksti

Kannelmäen palvelutalo Esitysteksti
Epidemiologinen toiminta Esitysteksti
Kouluterveydenhuolto Esitysteksti
Opiskeluterveydenhuolto Esitysteksti
Mefys Oy Hoivakoti Varpula Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Tiedoksi

SKH:n johto
Tepan johto
Peson johto
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden ja toiminnan suunnittelu
Talouden tuki
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§ 93
Eron myöntäminen idän palvelualueen johtajalle ja viran haettavaksi 
julistaminen

HEL 2020-006724 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää valtiotieteen lisensiaatti 
********** eron idän palvelualueen johtajan virasta 1.10.2020 lukien.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että idän palvelualueen 
johtajan virka (vakanssinumero 032609) julistetaan haettavaksi.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, koke-
musta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja 
kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen tai-
to. Idän palvelualueen johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestel-
mään.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä Roihuvuoren se-
niorikeskuksen johtajan, terveystieteiden maisteri ********** hoitamaan 
idän palvelualueen johtajan avoinna olevaa virkaa 1.10.2020 lukien sii-
hen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan vir-
kaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.

Käsittely

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 37 (52)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/10
02.06.2020

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

Viranhaltija Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Virkaan määrätty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Idän palvelualueen johtaja ********** on 13.5.2020 päivätyllä hakemuk-
sellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hänelle 
eron idän palvelualueen johtajan virasta 1.10.2020 lukien eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuuden johtajan suoran 
alaisen virkaan ottamisesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Virkaan määrätty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut
Taloushallintopalvelut
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§ 94
Eron myöntäminen etelän palvelualueen johtajalle ja viran haetta-
vaksi julistaminen

HEL 2020-006725 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää valtiotieteen lisensiaatti, 
terveydenhuollon maisteri, eMBA ********** eron etelän palvelualueen 
johtajan virasta 1.9.2020 lukien.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että etelän palvelualueen 
johtajan virka (vakanssinumero 032608) julistetaan haettavaksi.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, koke-
musta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja 
kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen tai-
to. Etelän palvelualueen johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjes-
telmään.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä Kivelän seniori-
keskuksen johtaja, terveystieteiden maisteri, eMBA ********** hoita-
maan etelän palvelualueen johtajan avoinna olevaa virkaa 1.9.2020 lu-
kien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan 
virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsit-
telyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoneuvoston 
edustaja Jemina Sandell ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsitel-
täessä tai siitä päätettäessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Virkaan määrätty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Etelän palvelualueen johtaja ********** on 13.5.2020 päivätyllä hake-
muksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hä-
nelle eron etelän palvelualueen johtajan virasta 1.9.2020 lukien eläk-
keelle siirtymisen vuoksi. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja terveys-
lautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuuden johtajan suoran 
alaisen virkaan ottamisesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Virkaan määrätty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut
Taloushallintopalvelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 42 (52)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/12
02.06.2020

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

§ 95
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 20.5.2020

98 § Etänä tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin, kotihoito-ohjeistuksen, 
hoitoon ohjauksen ja ajanvarauspalvelun suorahankinta Kalasataman 
ja Laajasalon terveysasemille

Toimialajohtaja 22.5.2020

99 § Määräys mahdollisuudesta huollon tarpeen selvittämiseen Help-
piSeniorin eteläisen asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijöille

Toimialajohtaja 25.5.2020

100 § Määräys mahdollisuudesta huollon tarpeen selvittämiseen Help-
piSeniorin pohjoisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijälle

101 § Sääntömääräiset kokoukset vuonna 2020, Lastensuojelun kes-
kusliitto ry

Toimialajohtaja 27.5.2020

103 § Psykiatrian perhehoidon rekisterimuutos 1.1.2021

104 § Matkapalveluiden täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöin-
tipalvelun hankinta

Toimialajohtaja 28.5.2020

105 § Sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimiesten varallaolojärjestelmä

106 § Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille (Pysyväisohje PY-
SY044)

Toimialajohtaja 29.5.2020

107 § WhatsApp -pikaviestintäsovelluksen käytön rajoittaminen sosiaa-
li- ja terveystoimialalla
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108 § Maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja perhehoidosta sekä 
maksun perusteet asiakkaan siirtyessä laitoksesta toiseen tai muuhun 
palveluun (Pysyväisohje PYSY052)

109 § Kotihoidosta perittävät maksut (Pysyväisohje PYSY069)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 25.5.2020

33 § Vammaistyön toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan ti-
lapäinen supistaminen kesällä 2020

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 1.6.2020

36 § Psykiatria- ja päihdepalveluiden Villa Sturen avaaminen 1.6.2020

Hallintojohtaja 25.5.2020

29 § Yhteistyösopimus sosiaali- ja terveystoimialan ja Rakentamispal-
veluliikelaitos Staran välillä koronaviruspandemian aikana ostettavista 
palveluista

Hallintojohtaja 26.5.2020

30 § Henkilösuojaimien suorahankinta Med Kit Oy:ltä

31 § Sosiaali- ja terveystoimialan osallistuminen sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön valtionavustushakuun

Hallintojohtaja 27.5.2020

32 § Sosiaali- ja terveystoimialan osallistuminen sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön valtionavustushakuun

Hallintojohtaja 29.5.2020

33 § Konsultointipalvelujen hankinta sosiaali- ja terveystoimialan kilpai-
lutusten suunnittelua ja toteuttamista varten

Tietohallintopäällikkö 20.5.2020

24 § Pegasos konversioaineistojen poimintaympäristön toteuttaminen

Tietohallintopäällikkö 28.5.2020
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25 § Yritysterveydenhuollon Effica -järjestelmään tallennettujen potilas-
tietojen arkistointi, lisähankinta

26 § Yritysterveydenhuollon Effica -tietokannan potilashallinnollisten 
tietojen arkistointi

27 § Hoitotietojen tietovaraston vuoden 2020 pienkehitystöiden hankin-
ta

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91 ja 95 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 86 § (A).

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 47 (52)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

02.06.2020

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 86 (B), 92, 93 ja 94 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.
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Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Melissa Sharma
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Aleksi Niskanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.06.2020.


