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Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita (etänä) varapuheenjohtaja
Aro, Katju (etänä)
Bergholm, Tapio (etänä)
Bergman, Leo (etänä)
Ehrnrooth, Cecilia (etänä) poissa: 206 §
Heistaro, Sami (etänä)
Hyvärinen, Maritta (etänä)
Juva, Kati (etänä) poissa: 206 §
Muurinen, Seija (etänä) poissa: 206 §
Niskanen, Aleksi (etänä)
Hagman, Sandra (etänä) varajäsen

läsnä 204 - 206 §, klo 16:15 - 17:52
Nordström, Laura (etänä) varajäsen
Tuominen, Hannu (etänä) varajäsen

läsnä 206 §, klo 17:18 - 17:44

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Turpeinen, Leena (etänä) terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Sulavuori, Maarit (etänä) perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Meripaasi, Seija (etänä) sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
Mäki, Tiina (etänä) hallintojohtaja
Haapala, Maija (etänä) lakimies
Juutilainen-Saari, Jaana (etänä) viestintäpäällikkö
Komulainen, Veera hallintoasiantuntija
Korhonen, Soili hallintoasiantuntija
Ahonen, Juha (etänä) projektipäällikkö

läsnä 205 §, klo 16:28 - 17:11
Lukkarinen, Timo (etänä) terveysasemien johtajalääkäri

läsnä 205 §, klo 16:28 - 17:11
Sirola, Jonne (etänä) ylilääkäri

läsnä 206 §, klo 17:19 - 17:44
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Joutsio, Jimi (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
läsnä 204 - 205 §, klo 16:15 - 17:18 
ja 211 §, klo 18:39 - 18:45

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
204-211 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
204-211 §

Pöytäkirjanpitäjä

Veera Komulainen hallintoasiantuntija
204-211 §
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§ Asia

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

205 Asia/2 Ilmoitusasiat

206 Asia/3 Yksityisen palveluasumisen lääkäripalvelujen hankinta

207 Asia/4 Etelän palvelualueen johtajan viran täyttäminen

208 Asia/5 Idän palvelualueen johtajan viran täyttäminen

209 Asia/6 Kolmen lahjoitusrahaston voittovarojen jakaminen vähävaraisille hen-
kilöille sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2020

210 Asia/7 Respecta Oy:n hankintaoikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakun-
nan päätökseen 18.8.2020 § 120 koskien sairaalakalusteiden hankin-
taa (osa-alueet 1 ja 2)

211 Asia/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2020 1 (35)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/1
03.11.2020

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

§ 204
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 Karita Toijosen.

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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§ 205
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi esittelijän ehdotuksesta poiketen 
tiedoksi ilmoitusasiana terveysasemien palveluhankinnan valmistelun 
tilannekatsauksen. Projektipäällikkö Juha Ahonen ja terveysasemien 
johtajalääkäri Timo Lukkarinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 206
Yksityisen palveluasumisen lääkäripalvelujen hankinta

HEL 2020-008393 T 02 08 02 00

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

Käsittely

Ylilääkäri Jonne Sirola oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä. 

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien 
asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan nuorisoedustaja Jimi Joutsio ei osallistunut tämän asian kä-
sittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Jäsen Kati Juva ilmoitti esteellisyydestään ennen asian käsittelyä ja 
poistui kokouksesta asian koko käsittelyn ajaksi.  Esteellisyyden syynä 
on hallintolain 28.1 §:n 4 kohdan mukainen palvelussuhdejääviys. Jä-
sen Kati Juvan varajäsen Hannu Tuominen osallistui asian käsittelyyn.

Jäsen Seija Muurinen ilmoitti esteellisyydestään ennen asian käsittelyä 
ja poistui kokouksesta asian koko käsittelyn ajaksi.  Esteellisyyden 
syynä on hallintolain 28.1 §:n 5 kohdan mukainen yhteisöjääviys.

Jäsen Cecilia Ehrnrooth havaitsi esteellisyytensä kesken asian keskus-
telun ja poistui kokouksesta välittömästi. Esteellisyyden syynä on hal-
lintolain 28.1 §:n 4 kohdan mukainen palvelussuhdejääviys.

Kesken asian käsittelyn todetun esteellisyyden johdosta esittelijä pe-
ruutti ehdotuksensa hallintosäännön 29 luvun 8 §:n 5 momentin mukai-
sesti ennen kuin toimielin tehnyt päätöksen asiassa. Asia poistettiin esi-
tyslistalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 380 9958

marita.lehtinen(a)hel.fi
Jonne Sirola, ylilääkäri, puhelin: 09 310 76430

jonne.sirola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 207
Etelän palvelualueen johtajan viran täyttäminen

HEL 2020-010150 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita terveystieteiden maisteri He-
lena Venetvaaran koulutuksen, kokemuksen, haastattelussa osoitetun 
sopivuuden sekä henkilöarvioinnin perusteella etelän palvelualueen 
johtajan virkaan (vakanssinumero 032608) 1.1.2021 alkaen 6966,96 
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja vi-
ranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. 

Koeaikaa ei aseteta.

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

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

Käsittely

Kokous keskeytettiin etelän palvelualueen johtajan virkaan esitetyn He-
lena Venetvaaran haastattelun ajaksi. Kokouksen keskeytyksen aikana 
haastateltiin myös idän palvelualueen johtajan virkaan esitetty Maritta 
Haavisto (pöytäkirjan § 208).

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsit-
telyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoneuvoston 
edustaja Jimi Joutsio ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo SOTE-03-908-20

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 2.6.2020 § 94 myöntää eron aikai-
semmalle viranhaltijalle 1.9.2020 lukien etelän palvelualueen johtajan 
virasta. 

Samalla lautakunta päätti, että etelän palvelualueen johtajan virka (va-
kanssinumero 032608) julistetaan haettavaksi julkisessa hakumenette-
lyssä hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Etelän palve-
lualueen johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22) 
ja viran kokonaispalkka on 6966,96 euroa kuukaudessa. 

Etelän palvelualueen johtajan virka oli julkisesti haettavana 11.9.–
28.9.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointi-
palvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi työavaimella SOTE-03-908-20. 
Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 13.9.2020. Sähköisesti 
työpaikkailmoitus oli luettavissa myös TE-palvelujen sivuilla sekä Oiko-
tien ja Duunitorin työpaikkailmoituksissa, joiden lisäksi ilmoitusta mark-
kinoitiin Twitter- ja LinkedIn-palveluissa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelukokonaisuu-
den johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 5 luvun 5.1.2 kohdan 
mukaan palvelua johtaa palvelualueen johtaja, joka toimii esimiehenä 
palveluun kuuluvien yksiköiden esimiehille.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Kielitai-
tovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen 
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijalta edellytetään kykyä 
strategiseen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen yhdessä henkilö-
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kunnan ja yhteiskumppaneiden kanssa, vahvaa talousosaamista ja tai-
toa johtaa toimintaa tavoitteiden suuntaan sekä vankkaa kokemusta 
johtamistehtävistä ikääntyneiden palveluissa.

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

Etelän palvelualue ja sen tehtävät

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

Palvelualue muodostuu kuudesta yksiköstä, jotka ovat 

1. Eteläinen kotihoitoyksikkö 

2. Keskinen kotihoitoyksikkö 

3. Kinaporin seniorikeskus 

4. Kivelän seniorikeskus 

5. Koskelan seniorikeskus

6. Töölön seniorikeskus.

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

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

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

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Etelän palvelualueen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 38 henki-
löä. Vaadittu koulutus oli 34 hakijalla. Vankkaa kokemusta johtamisteh-
tävistä ikääntyneiden palveluista, kykyä strategiseen johtamiseen ja 
toiminnan kehittämiseen yhdessä henkilökunnan ja yhteiskumppanei-
den kanssa, vahvaa talousosaamista ja taitoa johtaa toimintaa tavoit-
teiden suuntaan oli 10 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** 
Helena Venetvaara.

Hakijat haastateltiin 1.10.2020 ja 2.10.2020. Haastattelijoina olivat 
1.10.2020 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja ********** työ-
voimasuunnittelija ********** sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edus-
tajat, apulaispormestari ********** Haastattelijoina olivat 2.10.2020 toi-
mialajohtaja ********** sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 
********** työvoimasuunnittelija ********** sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan edustajat, apulaispormestari **********

Henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Helena Venetvaara. Henkilöar-
vioinnin suoritti Psycon Oy.

Arviointi

Hakija ********** on suorittanut sosionomi YAMK -tutkinnon Lahden 
ammattikorkeakoulussa vuonna 2011. Lisäksi hän on suorittanut sosi-
aaliohjaajan tutkinnon vuonna 1993. ********** Hakijan vahvuutena on 
monipuolinen kokemus ikääntyneiden palveluista. Hänellä on vähäi-
sempi kokemus laaja-alaisten, strategisten muutosten johtamisesta 
kuin virkaan esitettävällä.

Hakija ********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tu-
run yliopistossa vuonna 2006. Lisäksi hän on suorittanut EMBA-
tutkinnon vuonna 2015. ********** Hakijan vahvuutena on laaja-alainen 
ikääntyneiden palvelujen tuntemus ja vankka ikääntyneiden palvelujen 
johtamiskokemus. Hänellä on vähäisempi kokemus strategisten muu-
tosten johtamisesta kyseisellä palvelualueella kuin virkaan esitettävällä.

Hakija ********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon 
Kuopion yliopistossa vuonna 2005. ********** Hakijan vahvuutena on 
monipuolinen kokemus ikääntyneiden palveluista ja niiden kehittämi-
sestä. Hänellä on vähäisempi kokemus laaja-alaisten, strategisten 
muutosten johtamisesta kuin virkaan esitettävällä.
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Hakija ********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Itä-
Suomen yliopistossa vuonna 2012. ********** Hakijan vahvuutena on 
sote-palvelujen toiminnan tuntemus. Hänellä on vähäisempi kokemus 
vaativista johtamistehtävistä ja laaja-alaisten, strategisten muutosten 
johtamisesta kuin virkaan esitettävällä.

Hakija Helena Venetvaara on suorittanut terveystieteiden maisterin tut-
kinnon Turun yliopistossa vuonna 2000. Lisäksi hän on suorittanut 
EMBA-tutkinnon vuonna 2015. ********** Hakijan vahvuutena on laaja-
alainen ikääntyneiden palvelujen tuntemus ja vankka ikääntyneiden 
palvelujen johtamiskokemus. Hänellä on monipuolinen kokemus stra-
tegisten muutosten johtamisesta.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon 
sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että Helena 
Venetvaaralla on parhaat edellytykset etelän palvelualueen johtajan 
virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Helena Venetvaaran valintaa puoltaa hänen koulutuksensa, hänen laa-
ja-alainen ja monipuolinen kokemuksensa haastavista johtamistehtä-
vistä, syvällinen ikääntyvien palvelujen tuntemus sekä johdonmukai-
suus ja tavoitteellisuus strategisten muutosten johtamisessa.

Muuta

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo SOTE-03-908-20

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

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

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Taloushallintopalvelut
Työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut
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§ 208
Idän palvelualueen johtajan viran täyttäminen

HEL 2020-010153 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita terveystieteiden maisteri Ma-
ritta Haaviston koulutuksen, kokemuksen, haastattelussa osoitetun so-
pivuuden sekä henkilöarvioinnin perusteella idän palvelualueen johta-
jan virkaan (vakanssinumero 032609) 1.1.2021 alkaen 6966,96 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoi-
tomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. 

Koeaikaa ei aseteta.

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

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

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsit-
telyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoneuvoston 
edustaja Jimi Joutsio ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo SOTE-03-907-20

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

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

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 2.6.2020 § 93 myöntää eron aikai-
semmalle viranhaltijalle 1.10.2020 lukien idän palvelualueen johtajan 
virasta. 

Samalla lautakunta päätti, että idän palvelualueen johtajan virka (va-
kanssinumero 032609) julistetaan haettavaksi julkisessa hakumenette-
lyssä hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Idän palvelua-
lueen johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22) ja 
viran kokonaispalkka on 6966,96 euroa kuukaudessa. 

Idän palvelualueen johtajan virka oli julkisesti haettavana 11.9.–
28.9.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointi-
palvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi työavaimella SOTE-03-907-20. 
Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 13.9.2020. Sähköisesti 
työpaikkailmoitus oli luettavissa myös TE-palvelujen sivuilla sekä Oiko-
tien ja Duunitorin työpaikkailmoituksissa, joiden lisäksi ilmoitusta mark-
kinoitiin Twitter- ja LinkedIn-palveluissa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelukokonaisuu-
den johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 5 luvun 5.1.2 kohdan 
mukaan palvelua johtaa palvelualueen johtaja, joka toimii esimiehenä 
palveluun kuuluvien yksiköiden esimiehille.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Kielitai-
tovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen 
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijalta edellytetään kykyä 
strategiseen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen yhdessä henkilö-
kunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa, vahvaa talousosaamista ja 
taitoa johtaa toimintaa tavoitteiden suuntaan sekä vankkaa kokemusta 
johtamistehtävistä ikääntyneiden palveluissa.
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Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Idän palvelualue ja sen tehtävät

Idän palvelualue -palvelu sisältää monipuolisia, ennaltaehkäiseviä, ko-
tona selviytymistä ja kuntoutumista edistäviä palveluja sekä omana 
toimintana järjestettävän ympärivuorokautisen hoivan palvelut. 

Idän palvelualue muodostuu viidestä yksiköstä, jotka ovat 

1. Itäinen kotihoitoyksikkö 

2. Kaakkoinen kotihoitoyksikkö 

3. Kontulan seniorikeskus 

4. Myllypuron seniorikeskus 

5. Roihuvuoren seniorikeskus.

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

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

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

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Idän palvelualueen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 34 henkilöä. 
Vaadittu koulutus oli 32 hakijalla. Vankkaa kokemusta johtamistehtävis-
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tä ikääntyneiden palveluista, kykyä strategiseen johtamiseen ja toimin-
nan kehittämiseen yhdessä henkilökunnan ja yhteiskumppaneiden 
kanssa, vahvaa talousosaamista ja taitoa johtaa toimintaa tavoitteiden 
suuntaan oli 8 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: 
********** Maritta Haavisto ja ********** Hakijat haastateltiin 1.10.2020 ja 
2.10.2020. Hakijoita haastattelivat 1.10.2020 sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen johtaja ********** työvoimasuunnittelija ********** sekä 
sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat, apulaispormestari ********** 
2.10.2020 haastattelijoina olivat toimialajohtaja ********** sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalvelujen johtaja ********** työvoimasuunnittelija 
********** sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat, apulaispor-
mestari **********

Henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Maritta Haavisto ja ********** Hen-
kilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

Arviointi

Hakija ********** on suorittanut sosionomi YAMK -tutkinnon Lahden 
ammattikorkeakoulussa vuonna 2011. Lisäksi hän on suorittanut sosi-
aaliohjaajan tutkinnon vuonna 1993. ********** Hakijan vahvuutena on 
monipuolinen kokemus ikääntyneiden palveluista. Hänellä on vähäi-
sempi kokemus laaja-alaisten strategisten muutosten johtamisesta kuin 
virkaan esitettävällä.

Hakija Maritta Haavisto on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkin-
non Turun yliopistossa vuonna 2006. Lisäksi hän on suorittanut EMBA-
tutkinnon vuonna 2015. ********** Hakijan vahvuutena on laaja-alainen 
ikääntyneiden palvelujen tuntemus ja vankka ikääntyneiden palvelujen 
johtamiskokemus. Hänellä on monipuolinen kokemus laaja-alaisten st-
rategisten muutosten johtamisesta.

Hakija ********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon 
Kuopion yliopistossa vuonna 2005. ********** Hakijan vahvuutena on 
monipuolinen kokemus ikääntyneiden palveluista ja niiden kehittämi-
sestä. Hänellä on vähäisempi kokemus laaja-alaisten strategisten muu-
tosten johtamisesta kuin virkaan esitettävällä.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon 
sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että Maritta 
Haavistolla on parhaat edellytykset idän palvelualueen johtajan virkaan 
kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Maritta Haaviston valintaa puoltaa hänen koulutuksensa, hänen laaja-
alainen kokemuksensa haastavista johtamistehtävistä sekä syvällinen 
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ikääntyvien palvelujen tuntemus. Hänellä on hyvä käsitys tulevaisuu-
den haasteista ikääntyneiden palveluissa. Hänen johtamistyylinsä on 
tavoitteellista ja avointa. Lisäksi hänellä on hyvät viestintä- ja vuorovai-
kutustaidot.

Muuta

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo SOTE-03-907-20

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

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

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Taloushallintopalvelut
Työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut
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§ 209
Kolmen lahjoitusrahaston voittovarojen jakaminen vähävaraisille 
henkilöille sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2020

HEL 2020-002828 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2020 kolmen 
lahjoitusrahaston voittovaroja yhteensä 33 024,28 euroa rahastojen 
sääntöjen mukaisesti seuraavasti:

 Huoltotoimen lahjoitusrahastosta 9 161,10 euroa liitteessä 2 maini-
tuille 29 henkilölle ja kolmelle perheelle

 Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimisestä rahastosta 23 
809,64 euroa liitteessä 3 mainituille 62 henkilölle

 Lastensuojelutyön lahjoitusrahastosta 53,54 euroa liitteessä 4 mai-
nitulle henkilölle.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien
asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan nuorisoedustaja Jimi Joutsio ei osallistunut tämän asian kä-
sittelyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

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

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1 Talous- ja suunnitteluosaston kirje 26.2.2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosasto

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana 
on lahjoitusrahastoja, joiden varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveystoi-
miala saa vuosittain käytettäväkseen voittovaroja kahdeksan rahaston 
säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin (Liite 1). Viiden rahaston voitto-
varojen käytöstä sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 2.6.2020 § 
92 ja 6.10.2020 § 191.

Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijat ovat arvioineet, että liitteissä 2–
4 mainitut voittovarojen saajat täyttävät rahastojen säännöissä määri-
tellyt edellytykset. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan ja nuorten pal-
velujen ja aikuissosiaalityön johtajan kanssa sovitulla tavalla sosiaali-
työntekijöitä pyydettiin etsimään jakoperusteiden mukaisia henkilöitä 
omista asiakkaistaan. Etukäteen tehdyn jaottelun ja kiintiöiden mukaan 
varmistettiin, että henkilöitä etsitään tasapuolisesti kaupungin kaikilta 
alueilta sosiaalityön eri toimintamuodoista. Työntekijät varmistivat 
asiakkailta etukäteen suostumuksen vastaanottaa avustus pankkitilil-
leen. 

Seuraavassa esitetään voittovarojen käyttö rahastoittain:

Huoltotoimen lahjoitusrahaston voittovarojen ylijäämästä jaetaan vuo-
sittain enintään puolet avustuksina vähävaraisille henkilöille. Käytettä-
vissä olevat varat 9 161,10 euroa esitetään jaettaviksi liitteessä 2 mai-
nituille 29 henkilölle ja kolmelle perheelle.

Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimisen rahaston voittovaro-
jen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet joulun aikaan avus-
tuksina vähävaraisille, iäkkäille ja sivistyneistöön kuuluville henkilöille. 
Käytettävissä olevat varat 23 809,64 euroa esitetään kohdennettaviksi 
liitteessä 3 mainituille 62 henkilölle.

Lastensuojelutyön lahjoitusrahaston voittovarojen ylijäämästä jaetaan 
vuosittain enintään puolet kaupungin vähävaraisten lasten hyväksi niis-
sä tapauksissa, joissa kaupungin varoja ei ole tarkoitukseen käytettä-
vissä. Käytettävissä olevat varat 53,54 euroa esitetään kohdennetta-
vaksi liitteessä 4 mainitulle henkilölle.
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Kaupunginhallitus on 18.6.2018 § 451 päättänyt lahjoitusrahastojen 
käytön päättäjistä siten, että Huoltotoimen lahjoitusrahaston, Alma Lil-
jeblads fond för pauvres Honteux -nimisen lahjoitusrahaston ja Lasten-
suojelutyön lahjoitusrahaston sääntöjen 4 §:n mukaisista rahaston va-
rojen ylijäämistä päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lahjoitusrahastojen voittovarat on tarkoitettu yksityisten vähävaraisten 
henkilöiden taloudelliseen avustamiseen. Osaltaan ne täydentävät pe-
rusturvaa ja edistävät kansanterveystyötä, joten niillä voidaan katsoa 
olevan vähävaraisten helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdis-
tuvia myönteisiä vaikutuksia.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

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

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1 Talous- ja suunnitteluosaston kirje 26.2.2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosasto

Esitysteksti

Tiedoksi

Perhe- sosiaalipalvelujen johtaja
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja
Talous- ja suunnittelupalvelut

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.10.2020 § 191

HEL 2020-002828 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2020 Agnes 
Udds fond -nimisen rahaston voittovaroja yhteensä 2 550,48 euroa liit-
teessä 2 mainitun kotihoidon asiakkaan kuntoutusjaksoon vuoden 2020 
aikana.

Käsittely

06.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien 
asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan nuorisoedustaja Jemina Sandell ei osallistunut tämän asian 
käsittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

02.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

kim.hathaway(a)hel.fi
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§ 210
Respecta Oy:n hankintaoikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan päätökseen 18.8.2020 § 120 koskien sairaalakalusteiden 
hankintaa (osa-alueet 1 ja 2)

HEL 2019-008840 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Respecta Oy:n oikaisuvaati-
muksen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 18.8.2020 § 120 
osa-alueen 1 (sähkösäätöinen sänky) osalta ja hyväksyi Respecta Oy:n 
osa-alueen 1 tarjouksen. Respecta Oy sijoittuu puitejärjestelyn osa-
alueen 1 etusijajärjestyksessä sijalle 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi Respecta Oy:n oikaisuvaatimuk-
sen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 18.8.2020 § 120 osa-
alueen 2 (kokoontaittuva sähkösäätöinen sänky) osalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätös 18.8.2020 § 120 säilyy 
muilta osin ennallaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3809958

marita.lehtinen(a)hel.fi
Annika Honkavaara, osastonhoitaja, puhelin: 310 51087

annika.honkavaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_hankintaoikaisuun
2 Oikaisuvaatimus 9.9.2020
3 Oikaisuvaatimus 9.9.2020 (henkilötiedot suojattu)
4 Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite
5 Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite (henkilötiedot suojattu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätök-
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seen
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimiala on kilpailuttanut 13.2.2020 julkaistulla tar-
jouspyynnöllä sairaalakalusteita Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter-
veystoimialan eri yksiköitä varten. Tarjouspyynnössä hankinta oli jaettu 
viiteen eri osa-alueeseen: 

 Osa-alue 1. Sähkösäätöinen sänky
 Osa-alue 2. Kokoontaittuva sähkösäätyinen sänky
 Osa-alue 3. Potilaspöytä/yöpöytä pyörillä
 Osa-alue 4. Suihkupaari: korkeussäädettävä, hydraulinen
 Osa-alue 5. Luku- ja ruokailutaso.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten tuli täyttää tarjoajille ja tarjotuille 
tuotteille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjouspyynnön vaa-
timukset täyttäneiden tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistalou-
dellinen edullisuus, jonka peruste oli halvin hinta. Tarjouspyynnön vaa-
timukset täyttäneet tarjoukset asetettiin puitejärjestelyssä osa-
alueittaan etusijajärjestykseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt hankintapäätöksen 18.8.2020 § 
120 sairaalakalusteiden hankinnasta.

Oikaisuvaatimus ja sen perustelut

Hankintayksikkö on saanut määräajassa 9.9.2020 Respecta Oy:n oi-
kaisuvaatimuksen koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan 18.8.2020 § 
120 tekemän hankintapäätöksen perumista osa-alueiden 1 ja 2 osalta. 
Respecta Oy vaatii, että hankintapäätöstä oikaistaan siten, että Res-
pecta Oy:n tarjous osa-alueissa 1 ja 2 hyväksytään ja että Respecta Oy 
hyväksytään puitejärjestelyyn osa-alueissa 1 ja 2.

Respecta Oy perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:

Osa-alue 1 Sähkösäätöinen sänky: Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu 
osa-alueeseen 1 (pos 1 ja pos 2) tarjottujen tuotteiden täyttävän käyt-
tövaatimusta, jonka mukaisesti sängyn tulisi olla kokoontaitettava ja 
käyttöasentoon avattava yhden henkilön toimesta alle viidessä minuu-
tissa ilman työkaluja tai erillisiä lisävarusteita. Hankintapäätöksessä 
Respecta Oy:n antama tarjous on hylätty, koska tarjottu tuote ei täyttä-
nyt edellä mainittua käyttövaatimusta osa-alueen 1 (pos 1 ja 2) osalta. 
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Tarjottu tuote osa-alueessa 1 on tarjouspyynnön mukainen, ja tuotteen 
hylkääminen on tehty virheellisesti.  

Osa-alue 2 Kokoontaittuva sähkösäätöinen sänky: Respecta Oy on in-
himillisen virheen vuoksi toimittanut tarjotun tuotteen käyttöohjeen van-
han version 1.1, josta ei ole todennettavissa sängyn käyttökuntoon 
saattaminen ja kokoontaittaminen ilman työkaluja. Respecta Oy tarjous 
osa-alueessa 2 on hylätty, koska tarjotun tuotteen kokoontaitettaessa 
ja avattaessa tarvitaan kuusiokoloavainta, eikä sängyn käyttökuntoon 
saattaminen toteudu helposti yhden henkilön toimesta. Respecta Oy 
toimitti oikaisuvaatimuksen liitteenä tarjoamansa tuotteen oikean käyt-
töohjeen 2.0, josta käy ilmi sängyn käyttökuntoon saattaminen ja ko-
koontaittaminen varastointia varten ilman työkaluja ja erillisiä lisävarus-
teita.

Asianosaisten kuuleminen

Hallintolain 34.1 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaise-
mista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa seli-
tyksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai-
kuttaa asian ratkaisuun.

Asianosaisia Lojer Oy:tä, Stiegelmyer Oy:tä ja Unikulma Oy:tä on kuul-
tu kirjallisesti lähetetyllä viestillä, johon pyydettiin kirjallista vastausta 
ratkaisun sisällöstä 12.10.2020 mennessä. Osalliset eivät ole heille va-
ratusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Sovellettavat säännökset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016), jäljempänä hankintalaki, 3.1 §:n mukaan hankintayksikön 
on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuu-
den vaatimukset huomioon ottaen. 

Hankintalain 104.2 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa 
tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintail-
moituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. 
Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vas-
taamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankin-
tayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, 
lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä 
tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn rat-
kaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien 
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asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai 
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, 
joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen te-
kemisen edellytyksiin.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Respecta Oy:n oikaisuvaatimus on toimitettu hankintayksikölle määrä-
ajassa. 

Hankintayksikkö on tarkastanut osa-alueen 1 (sähkösäätöinen sänky) 
tarjouspyynnön vaatimukset ja toteaa, että osa-alueeseen 1 tarjotulta 
tuotteelta ei edellytetty käyttövaatimusta, jonka mukaan sängyn tulisi 
olla kokoontaitettava ja käyttöasentoon avattava yhden henkilön toi-
mesta alle viidessä minuutissa ilman työkaluja tai erillisiä lisävarusteita. 
Näin ollen Respecta Oy:n tarjoama tuote on tarjouspyynnön mukainen. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätöstä 18.8.2020 § 120 oi-
kaistaan osa-alueen 1 (sähkösäätöinen sänky) osalta ja Respecta Oy 
hyväksytään puitejärjestelyyn. Respecta Oy sijoittuu osa-alueen 1 pui-
tejärjestelyn etusijajärjestyksessä sijalle 4.

Hankintayksikkö on tarkastanut osa-alueen 2 (kokoontaitettava sähkö-
säätöinen sänky) tarjouspyynnön vaatimukset ja toteaa, että osa-
alueeseen 2 tarjotulta tuotteelta edellytettiin käyttövaatimusta, jonka 
mukaan sängyn tulisi olla kokoontaitettava ja käyttöasentoon avattava 
yhden henkilön toimesta alle viidessä minuutissa ilman työkaluja tai 
erillisiä lisävarusteita.

Respecta Oy:n tarjoaman sängyn kokoontaittomekanismi ei vastaa tar-
jouspyynnön vaatimuksia. Käyttöohjeen perusteella sängyssä on erilli-
nen kuljetustuki ja sängyn kokoontaitettaessa ja avattaessa tarvitaan 
kuusiokoloavainta ja ruuvimeisseliä. Respecta Oy:n antama tarjous 
osa-alueeseen 2 ei ollut tarjouspyynnön mukainen, ja se tulee hylätä. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemä hankintapäätös 18.8.2020 § 
120 pysyy voimassa osa-alueen 2 osalta. Oikaisuvaatimuksen tueksi ei 
ole sellaisia perusteita, joiden vuoksi se tulisi hyväksyä.

Liitteenä 1 on hankintaoikaisun mukaisin muutoksin korjattu tarjousten 
vertailupöytäkirja.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta. 

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3809958

marita.lehtinen(a)hel.fi
Annika Honkavaara, osastonhoitaja, puhelin: 310 51087

annika.honkavaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_hankintaoikaisuun
2 Oikaisuvaatimus 9.9.2020
3 Oikaisuvaatimus 9.9.2020 (henkilötiedot suojattu)
4 Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite
5 Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite (henkilötiedot suojattu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätök-
seen
Liite 1

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2020 § 120

HEL 2019-008840 T 02 08 01 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sairaalakalusteiden 
hankinnassa seuraavien toimittajien tarjoukset:

- Algol Trehab Oy (2031642-4)
- Lojer Oy (2552542-8)
- Respecta Oy (1623211-3)
- Stiegelmeyer Oy (1773600-6)
- Ortobed Oy (2080043-5) 

B Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohta-
jan:
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- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset 
sekä päättämään sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Tarkemmat tiedot hankittavista tuotteista ilmenevät liitteestä 1 Vertailu-
pöytäkirja. 

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
asiasta sopimuksen. Hankinnasta tehdään toimittajille erilliset tilaukset.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo perussopimuskau-
della on 1,9 milj. euroa (alv 0 %).

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annika Honkavaara, osastonhoitaja, puhelin: 310 51087

annika.honkavaara(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija

marita.lehtinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.08.2020 
§ 133

HEL 2019-008840 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti poistaa sairaalaka-
lusteiden hankinnassa 27.4.2020 § 84 tekemänsä päätöksen.

Tarkastusmenettelyssä on tullut selville, että kyseessä oleva päätös 
olisi pitänyt hankintavaltuuksien mukaisesti tuoda sosiaali- ja terveys-
lautakunnan päätettäväksi. 

Päätöksen perustelut

Hallintolain asiavirheen korjaamista koskevan 50 § 1 mom. 2 kohdan 
mukaan viranomainen voi poistaa päätöksensä, jos se perustuu ilmei-
sen väärään lain soveltamiseen.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
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joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita. Sosiaaliala- ja terveyslautakunta on 4.2.2020 § 19 päättänyt 
sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, 
että toimialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 eu-
roa.

Sairaalakalusteiden hankinnan kokonaisarvoksi on arvioitu 1 900 000 
euroa, mistä syystä lautakunnan tulee päättää asiasta ja sosiaaliala- ja 
terveystoimialan toimialajohtajan virheellinen hankintapäätös 27.4.2020 
§ 84 tulee poistaa.

Toimialajohtajan päätöksen täytäntöönpanoon ei ole ryhdytty.

Tarjoajille on ilmoitettu, että kyseinen päätös on mitätön ja toimivaltai-
sena viranomaisena sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee päätöksen 
sairaalakalusteiden hankinnasta.

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
27.04.2020 § 84

Lisätiedot
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi
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§ 211
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 20.10.2020

188 § Lahjoitus, Koskelan seniorikeskus

189 § Hätämajoituspalvelun hankinta

Toimialajohtaja 22.10.2020

190 § Huostaanotto ja sijaishuolto (Pysyväisohje PYSY 142)

Toimialajohtaja 26.10.2020

191 § Optiokauden käyttöönotto: lääkkeiden annosjakelu ja toimitus ko-
tihoidon ja palveluasumisen asiakkaille

Toimialajohtaja 28.10.2020

192 § Perhehoitajille kasvomaskien hankkimisesta aiheutuvien kustan-
nusten korvaaminen

Toimialajohtaja 30.10.2020

193 § Helsingin Apotti -järjestelmän koulutuksessa tarvittavien laittei-
den hankinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 26.10.2020

85 § Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus ja tilauspalvelun puhe-
linpalvelun lyhytaikainen sulkeminen 30.10.2020

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 30.10.2020

86 § Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen han-
kinta- dynaamisen puitejärjestelyn 2. avaaminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 27.10.2020
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59 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen Itiksen ja Kontulan Symppisten ter-
veysneuvonnan aukioloajat

60 § Suun terveydenhuollon toimipisteiden tilapäinen sulkeminen mar-
raskuussa 2020

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 1.11.2020

61 § Influenssarokotusten henkilöstön vuokrauksen hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 2.11.2020

62 § Asunnottomien asumispalveluiden tuetun asumisen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 26.10.2020

45 § Päätös optiokauden käyttöönotosta: kotihoidon saunapalvelujen 
hankinta

46 § Johtavan kuntoutussuunnittelijan viran täyttäminen, kuntoutus-
suunnittelu ja apuvälineet, työavain SOTE 03-808-20

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 27.10.2020

47 § Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta

48 § Helsingin sairaalan toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toimin-
nan supistaminen joulun ja vuodenvaihteen 2020 aikana

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 30.10.2020

49 § Hankinta, Helsingin Seniorisäätiön toteuttamisohjelmien hyväksy-
minen 2021, Sosiaali- ja terveystoimiala

50 § Päätös optiokauden käyttöönotosta: kotihoidon saunapalvelujen 
suorahankinta

Tietohallintopäällikkö 28.10.2020

53 § Sairaalakäyttöön tulevien matkapuhelinten ja lisälaitteiden hankin-
ta

54 § Laitteiden hankinta toimittajan varastoon puskuriasennuksia var-
ten
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55 § Kannettavien tietokonelaitteiden hankinta Apottia varten

56 § ProConsona lastenvalvojasovelluksen äitiysasiakirjat-lisäosan 
hankinta

57 § Päätöksentuen irtisanominen

58 § PegasosMukana kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän sopi-
muksen irtisanominen

59 § Tilapäisen asiantuntijatuen hankinta Helsinki Apotti -hankkeelle

Tietohallintopäällikkö 2.11.2020

60 § Apotti-integraatio - ITTE-integraation hankinta

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, 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, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 204, 205, 206 ja 211 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 207, 208 ja 209 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 210 §.

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muute-
taan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.
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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.

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

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 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

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
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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.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Veera Komulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Aleksi Niskanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.11.2020.


