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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)
Heistaro, Sami (etänä)
Hyvärinen, Maritta (etänä)
Juva, Kati (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Niinimäki, Touko (etänä)
Niskanen, Aleksi (etänä)
Ravela, Reko (etänä)

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
Nummikoski, Saila (etänä) lastensuojelun johtaja

läsnä: 2 §, klo 17:02 - 17:54
Turunen, Petri (etänä) projektiasiantuntija

läsnä: 2 §, klo 17:02 - 17:54
Lankinen, Akusti (etänä) erityissuunnittelija

läsnä: 2 §, klo 17:02 - 17:54
Reunanen, Niko (etänä) kuljetuspalvelupäällikkö

läsnä: 3 §, klo 18:01 - 18:15
Puranen, Taija (etänä) erityissuunnittelija

länsä: 4 §, klo 18:15 - 18:31
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Forsström, Outi (etänä) erityissuunnittelija
läsnä: 5 §,  18:32 - 18:48

Siltari, Tuulikki (etänä) arviointitoiminnan johtaja
läsnä 6 §, klo 18:49 - 19:00

Rantalaiho, Alma (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
läsnä 1 - 8 § klo 16:19 - 19:01 sekä 
10 - 14 §, klo 19:03 - 19:44

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
1-20 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
1-20 §

Pöytäkirjanpitäjä

Veera Komulainen hallintoasiantuntija
1-20 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 Ilmoitusasiat

3 Asia/3 Kuljetuspalveluja koskeva selvitys

4 Asia/4 Sutjakka Stadi – lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelman 
2015–2020 loppuraportti

5 Asia/5 Sosiaali- ja terveystoimialan kaksikielisyyssuunnitelma

6 Asia/6 Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntyneiden palve-
luasumisen palvelusetelin arvon korottamista

7 Asia/7 Hoitokoti Wilhelmiina Palvelut Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntynei-
den palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista

8 Asia/8 MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- 
ja terveyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikäänty-
neiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista

9 Asia/9 Lääkäreiden rekrytointipalvelun hankinta

10 Asia/10 Citrix-käyttäjälisenssien hankinta

11 Asia/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vih-
reän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien terapiatakuun toteut-
tamisen suunnitelmaa

12 Asia/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ruot-
salaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien 
lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja, osaamisen vahvistamista ja 
toimialojen yhteistyötä

13 Asia/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteeseen koskien maksutto-
mien kuukautisvälineiden tarjoamista nuorille ja vähävaraisille

14 Asia/14 Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuudet

15 Asia/15 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

16 Asia/16 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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17 Asia/17 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

18 Asia/18 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

19 Asia/19 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

20 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1
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 Reko Ravelan ja varatarkas-
tajaksi jäsen Aleksi Niskasen.

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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§ 2
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, projektiasiantuntija Petri Tu-
runen ja erityissuunnittelija Akusti Lankinen olivat kutsuttuina asiantun-
tijoina läsnä kokouksessa lastensuojelun tuotantotapa-analyysin tulok-
sia koskevan 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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut
tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan kokouksessa):

Lastensuojelun tuotantotapa-analyysin tulokset. Lastensuojelun johtaja 
Saila Nummikoski, projektiasiantuntija Petri Turunen ja erityissuunnitte-
lija Akusti Lankinen ovat 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
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 4 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
19.01.2021

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

§ 3
Kuljetuspalveluja koskeva selvitys

HEL 2019-009523 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kuljetuspalvelui-
den tilannetta sekä kuljetuspalvelun käyttämättä jättämisen syitä kos-
kevan selvityksen.

Käsittely

Kuljetuspalvelupäällikkö Niko Reunanen oli kutsuttuna asiantuntijana 
tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Niko Reunanen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

niko.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Puhelinpalvelun jonotusajat Helsingin Matkapalvelussa 11.2019 - 
11.2020

2 Toimitustarkkuus Helsingin Matkapalvelussa 2020
3 Kuljetuspalvelukysely raportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuljetuspalvelupäällikkö Niko Reunanen ja suunnittelija Ari Lallo ovat 
kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Päättäessään kuljetuspalveluja koskevasta selvityksestä 19.11.2019 § 
273 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti pyytää, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle tuodaan kevään 2020 aikana selvitys 2019 selvitystä 
vastaavin tiedoin tuolloin vallitsevasta kuljetuspalvelun tilanteesta ja 
palvelun käyttämättä jättämisen syistä. Alkuperäinen selvitys viivästyi, 
koska palvelukilpailutus jouduttiin uusimaan yhden ajoneuvoryhmän, 
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yhdistettyjen päiväkorvaus- ja ylivuotoliikenteen, osalta. Ajoneuvoryh-
män ajot saatiin käyntiin ja tuotantoon 2.10.2019, minkä jälkeen oli mie-
lekästä kysyä palvelunkäyttäjiltä kokemuksia uuden kilpailutuskauden 
toimivuudesta. Kilpailutuksen mukaisesti automäärä nousi aiemmasta, 
minkä vuoksi palvelukokemus muuttui. Kuljetuspalvelun käyttämättö-
myydestä järjestettiin kysely 1.1.–31.1.2020. Selvityksen laadinta on 
viivästynyt pandemian ja henkilöstövaihdosten vuoksi.

Kuljetusten määrä on pudonnut merkittävästi koronapandemiasta joh-
tuen. Tämän poikkeuksellisen tilanteen takia Helsingin Matkapalvelui-
den kuljetuksiin ei voida kuljetusmäärien perusteella suosittaa tehtä-
väksi suuria muutoksia. On parempi selvittää uuden kuljetuspalvelujär-
jestelmän kyvykkyys aikana, jolloin matkustusmäärät ovat lähempänä 
normaalia ja seurata nyt pandemian aiheuttamia vaikutuksia kuljetuska-
luston käyttöasteeseen. Nykyinen ajoneuvomäärä vaikuttaa riittävälle 
tämänhetkiseen palvelutasoon, ja lisäkapasiteettia on varmistettu 
1.3.2021 alkavilla palvelusopimuksilla Taksi Helsingin ja Menevä Oy:n 
kanssa.

Kuljetuspalvelukysely 2020 -raportti

Sosiaali- ja terveystoimiala selvitti kuljetuspalveluiden vähäisen käytön 
ja käyttämättä jättämisen syitä asiakaskyselyn avulla 1.1.–31.1.2020. 
Kyselyn tarkoituksena oli saada käyttäjiltä tietoa ja kehitysehdotuksia 
kuljetuspalvelun toiminnasta, jotta palvelua voidaan kehittää. Kyselyyn 
vastasi yhteensä 726 kuljetuspalveluja vähän tai ei ollenkaan käyttävää 
henkilöä.

Kyselyn perusteella keskeisiä syitä palvelun vähäiselle käytölle tai käyt-
tämättömyydelle olivat muutokset terveydentilassa, matkan tilaamisen 
hankaluus, matkustusaikatauluihin liittyvä epävarmuus, saattajan puu-
te, kuljettajien vaihteleva ammattitaito, palvelun käyttörajoitukset sekä 
autojen koettu sopimattomuus. Osa kyselyyn vastanneista käyttää kul-
jetuspalvelua vain satunnaisesti terveydentilasta, vuodenajasta ja va-
paa-ajan menoista riippuen. Kuljetuspalvelun tilalla tai sen ohessa 
asiakkaat kulkevat omalla tai perheen autolla, itse maksetulla taksilla 
tai invataksilla, Kela-taksilla, julkisilla joukkoliikennevälineillä, kävellen 
tai tuttavien tai sukulaisten kyydeillä.

Kyselyssä asiakkaat toivat esille kehitysehdotuksia, joiden avulla kulje-
tuspalveluiden käyttö mahdollisesti lisääntyisi. Keskeisinä muutosehdo-
tuksina mainittiin matkojen tilaamisen helpottaminen, esimerkiksi mah-
dollistamalla tolppalupien laajempi saatavuus sekä kehittämällä palve-
lulle oma mobiilisovellus. Näistä mobiilisovelluksen kehittäminen voita-
neen toteuttaa matkojenvälitysjärjestelmää uusittaessa. Tolppaluvat 
sen sijaan on turvaton ja toimimaton ratkaisu. Tolppaluvissa asiakas ot-
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taa minkä tahansa saatavilla olevan taksin ja maksaa kuljetuksensa 
matkapalvelukortilla. Tällaisia kyytejä käyttämällä ei voida taata kulje-
tukselle vastaavia laatuvaatimuksia, joita kilpailutetuille kyydeille on. 
Taksialan säätelyn keventymisestä johtuen yleisissä takseissa ei ole 
yhtenäistä laadun tai turvallisuuden seurannan mahdollisuutta. Koke-
muksen perusteella tolppaluvista aiheutuukin kohtuuttoman paljon jäl-
kiselvittelyä ja normaalia enemmän vaaratilanteita. Tolppaluvalla tehty-
jen kyytien laskujen selvittely on hankalaa, erityisesti tilanteissa, joissa 
asiakas ei ole saanut tai pyytänyt kuittia. Tolppalupakyydeissä vaarati-
lanteita aiheutuu normaalia enemmän, koska tavallisista takseista puut-
tuu yleensä osaaminen erityisryhmien kuljettamiseen. Vaaratilanteita 
tai onnettomuuksia on myös lähes mahdoton selvittää jälkikäteen, kos-
ka niistä ei tule tietoa toimialalle kuin vain satunnaisesti. Tolppalupien 
käyttöä hankaloittaa myös se, että kaikki taksit eivät tosiasiallisesti pys-
ty käyttämään matkapalveluiden korttia, jolloin asiakas joutuu itse mak-
samaan matkansa. Hintojen vapauduttua myös hinnoittelu voi olla ai-
kaisempaa kalliimpaa. Tolppalupien sijaan tulisikin selvittää pikatilaus-
matkojen määrän lisäämistä, mikä parantaisi nykyisen palvelun saata-
vuutta, tai uudistaa matkojenvälitysjärjestelmää ja mahdollistaa samalla 
uusien ominaisuuksien kehittämisen palveluun.

Muina kehityskohteina tuotiin esiin muun muassa matkustusaikataulu-
jen pysyvyyden varmistaminen, kuljettajien ammattitaidon ja asiakas-
palvelun laadun takaaminen, varmuus ajoneuvojen sopivuudesta sekä 
tiedottamisen kehittäminen. Myös näihin kehitysideoihin on mahdollista 
vastata järjestelmäkehityksellä.

Autojen saatavuus

Toimialan sopimuksin liikennöivien autojen määrä ei ole pääsääntöi-
sesti muuttunut 2.10.2019 jälkeen. Koronapandemian vaikutuksesta 
matkojen määrä on laskenut erityisesti keväällä 2020, eivätkä matka-
määrät ole nousseet pandemiaa edeltävän ajan tasolle. Muutoksia au-
tojen saatavuuteen on lisännyt myös se, autojen kyydissä kulkevien 
asiakkaiden määrää on jouduttu rajoittamaan koronapandemian takia. 
Tämä on tarkoittanut yhdistelyjen osittaista kieltämistä tai rajoittamista. 
Tästä johtuen vuoden 2020 matkamäärät ja matkojenyhdistely eivät ole 
edeltävien vuosien tasolla. Mikäli nykyisillä pandemiaohjeistuksilla ajet-
taisiin täyttä normaaliaikojen matkamäärää, olisi todennäköistä, ettei 
mistään olisi saatavissa riittävää määrää ajoneuvoja Helsingin kaupun-
gin kuljetuspalvelun tarpeisiin.

Tällä hetkellä Helsingin Matkapalvelussa liikennöi autoja eri liikennöinti-
ryhmissä seuraavasti:
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 Päiväkorvausmatkoissa 86 inva-varusteltua autoa ja 32 henkilöau-
toa 

 Ylivuotoliikenteessä 40 inva-varusteltua autoa ja 30 henkilöautoa 
 Yhdistetyssä suoraohjaus- ja ylivuotoliikenteessä (hybridiliikentees-

sä) 62 inva-varusteltua autoa ja 12 henkilöautoa.

Päiväkorvausautot ajavat Helsingin Matkapalvelun ajoja 8,5 tunnin työ-
vuoron matkapalvelukeskuksen suorassa ohjauksessa. Ylivuotoautot 
ajavat yksittäisiä tilauksia matkapalvelukeskuksen ohjauksessa. Yhdis-
tetyssä suoraohjaus- ja ylivuotoliikenteessä auto ajaa viiden tunnin ajo-
vuoron päiväkorvausliikennettä ja voi ajaa lopun aikaa ylivuotoliiken-
teen ajoja.

Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksen (jäljempänä Palvelukeskus) ar-
vion mukaan autot ovat riittäneet hyvin hybridiliikenteen aloitettua lii-
kennöinnin 2.10.2019. Myöskään asiakaspalautteessa ei enää juuri tule 
palautetta autojen huonosta saatavuudesta. Sosiaali- ja terveystoimiala 
ja Palvelukeskus seuraavat yhdessä tilannetta aktiivisesti toimitustark-
kuuden kautta. Liitteessä 1 on tarkasteltu toimitustarkkuutta eri tilaus-
tyyppien osalta. Ensimmäisessä taulukossa on arvioitu toimitustark-
kuutta siten, että luvussa on huomioitu kaikki etuajassa tai enintään 10 
minuuttia sovitusta saapumisajasta asiakkaalla tai kohteessa olevat 
kuljetukset. Liitteen 1 alemmassa taulukossa on arvioitu toimitustark-
kuutta siten, että siinä on huomioitu kaikki kuljetukset, jotka osuvat 
enintään viisi minuuttia ennen tai jälkeen toimitusajan. Kun katsotaan 
kuljetuksia, jotka ovat korkeintaan kymmenen minuuttia myöhässä, on 
yli 94 prosentin toimitustarkkuus hyvä suoritus. Helsingin nykyisessä 
liikennetilanteessa myös aikaikkunan +/- 5 minuutin toimitustarkkuus 
on kohtuullinen.

Toimitustarkkuutta voitaneen parantaa uuden kuljetuspalvelujärjestel-
män avulla entisestään, koska järjestelmän käytettävyyteen, reititysten 
valmisteluun ja autojen seurattavuuteen saadaan parempia työkaluja. 
Myös asiakasprofiilien linkittäminen reititykseen lienee paremmin käy-
tettävissä.

Autojen riittävyyttä voi arvioida myös tarkastelemalla Taksi Helsingille 
ja Lähitaksille ylivuotoliikenteenä valuvien tilausten lukumääriä per 
kuukausi vuonna 2020:

tam-
mikuu

helmi-
kuu

maa-
liskuu

huhti-
kuu 

touko-
kuu 

kesä-
kuu 

heinä-
kuu

elo-
kuu 

syys-
kuu 

loka-
kuu

5 749 4 956 2 651 29 54 180 174 579 777 607
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Nykyinen Palvelukeskukselle hankittu suoraohjaus- ja ylivuotoajoneu-
vokalusto ovat tämänhetkisessä ajossa riittävää. Taksi Helsingille ja 
Lähitaksille valuvien tilausten määrä on laskenut voimakkaasti. Jos 
matkamäärät palaavat pandemiaa edeltävälle tasolle, ajoneuvomääriä 
on järkevä tarkastella uudestaan. Taksi Helsingin ja Lähitaksin tilauk-
sien seuranta ja tarkempi raportointi eivät ole mahdollisia vanhasta so-
pimuksesta ja nykyisestä kuljetusvälitysjärjestelmästä johtuen. Tämän 
takia sopimus on kilpailutettu uudestaan, ja uusi kausi alkaa 1.3.2021 
alkavilla palvelusopimuksilla Taksi Helsingin ja Menevä Oy:n kanssa. 
Uudessa sopimuksessa on parannettu palvelun ohjattavuutta, muun 
muassa palveluvirheiden sanktioinnin mahdollisuudella ja raportointia 
parantamalla.

Tilausten jonotus

Helsingin Matkapalvelussa on pyritty parantamaan asiakkaiden puhe-
linpalvelun saatavuutta. Suomenkielisen tilauslinjan osalta tilanne on 
alkuvuotta lukuun ottamatta ollut hyvä. Pandemia on vähentänyt yhtey-
denottoja merkittävästi; yli 70 prosenttia soittajista on saanut yhteyden 
matkapalvelun asiakaspalvelijaan alle 30 sekunnissa, ja alle minuutissa 
yhteyden matkapalvelukeskukseen on saanut yli 90 prosenttia soittajis-
ta. Työmatkojen osalta tilanne on ollut samanlainen. Taulukossa 1 on 
kuvattu puheluiden keskimääräinen jonotusaika sekunteina. Tammi-
kuussa tilanne oli vielä huono. Myös helmikuussa tilanne on ollut hei-
kohko, johtuen haastavasta henkilöstötilanteesta. Tämän jälkeen koro-
napandemia on vähentänyt merkittävästi kontakteja. Toisaalta pande-
mia on lisännyt manuaalisen työn osuutta matkojen välityksessä, koska 
ohjeistus ja yhdistelyn säännöt ovat muuttuneet välillä nopeastikin. Pu-
helinpalvelujen jonotusajoista löytyy lisätietoja liitteestä 2.

Taulukko 1. Keskimääräinen jonotusaika vuonna 2020 sekunteina.

 Vapaa-ajan asiointi Työ ja opiskelu
Tammikuu 119 41
Helmikuu 83 38
Maaliskuu 40 30
Huhtikuu 16 16
Toukokuu 17 17
Kesäkuu 23 19
Heinäkuu 22 18
Elokuu 30 25
Syyskuu 42 31
Lokakuu 36 26
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Pikatilausmatkat

Helsingin Matkapalvelussa asiakkailla on käytössään aina vähintään 
kaksi pikatilausmatkaa matkatyyppiä kohden. Helsingin Matkapalvelun 
liikennöinnin uusi sopimuskausi astui päiväkorvaus- ja ylivuotoautojen 
osalta käyntiin 1.4.2019 alkaen. Tällöin ajoneuvomääriä lisättiin liiken-
nöintiin, jolloin myös pikatilausmatkojen määrän tarkistaminen tuli 
mahdolliseksi. Uuden liikennöinnin myötä oli mahdollista yksilöhuollon 
harkintaan perustuen lisätä asiakkaiden pikatilausmatkoja hakemuk-
sesta. Niiden määrää oli mahdollista kasvattaa kuuteen matkatyyppiä 
kohden.

Pikatilausmatkalla tarkoitetaan sitä, että tilattu auto saapuu 15 minuutin 
kuluessa tilauksen tekemisestä. Vammaispalvelun sosiaaliohjaaja te-
kee päätöksen siitä, kuinka moneen pikatilausmatkaan asiakkaalla on 
oikeus. Päätöksessä huomioidaan esimerkiksi työ- tai opiskelumatko-
jen sujuvuus tai tarkkaa aikataulutusta vaativat harrastusmatkat. Myön-
netyistä matkoista vähintään kaksi matkaa kuukaudessa on aina pikati-
lausmatkoja. Uudistuksen myötä näitä voitiin siis myöntää enintään 4 
ylimääräistä pikatilausmatkaa lisää. Inva-autolla tehtävää matkaa ei voi 
kuitenkaan tilata pikatilausmatkana. Pikatilausmatkat myönnetään erik-
seen kullekin matkatyypille (opiskelu, työ- ja vapaa-ajanmatkat). Kai-
kissa tilanteissa ei voida taata pikatilausmatkaa esimerkiksi vaikeiden 
sääolosuhteiden, ruuhkien tai muiden liikenteellisesti haastavien tilan-
teiden vuoksi.

Tehtyjen pikatilausmatkojen lukumäärät kuukausittain vuonna 2020 on 
esitetty taulukossa 2. Pikatilausmatkojen lukumäärässä on tapahtunut 
samansuuntainen lasku kuin muissakin koronapandemian aiheutta-
massa matkatilausten määrissä. Matkoja on myönnetty sekä työ- ja 
opiskelu- että asiointi- ja vapaa-ajanmatkoihin. Kaikkiaan 340 vam-
maispalvelulain asiointimatka-asiakasta olivat käyttäneet kaikki myön-
netyt pikatilausmatkat lokakuussa 2020. Eli noin 10 prosenttia aktiivisis-
ta asiakkaista käytti kaikki pikatilausmatkansa. Vastaavasti vuoden 
2019 lokakuussa noin 14 prosenttia asiakkaista käytti kaikki pikatilaus-
matkansa.

Yksi syy pikatilausmatkojen vähentyneeseen käyttöön voi olla normaa-
lia vähäisemmät matkamäärät, jotka tarkoittavat automaattisesti sitä, 
että kulkuneuvoja on paremmin ja ennen kaikkea nopeammin saatavil-
la.  Tämä vähentää pikamatkojen tarvetta. Nyt pandemia-aikana kulku-
neuvoja on saanut ruuhka-ajan ulkopuolella noin 20 minuutin päähän ti-
lauksesta, mikä ei normaalisti onnistu. Inva-autoja puolestaan saa noin 
20–25 minuutin päähän.
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Taulukko 2. Tehdyt pikatilausmatkat 2020.

tam-
mikuu

helmi-
kuu 

maa-
liskuu

huhti-
kuu 

touko-
kuu

kesä-
kuu 

heinä-
kuu 

elokuu syys-
kuu

loka-
kuu

2 373 2 385 1 381 717 1 094 1 513 1 639 1 753 1 744 1 624

  

Pandemian vaikutukset

Kaiken kaikkiaan ajoneuvojen määrä vaikuttaisi tällä hetkellä olevan lii-
kennemäärille sopiva. Merkittäviä myöhästymisiä tai vaikeuksia ajo-
neuvojen saatavuudessa ei ole esiintynyt. Ajoneuvojen lukumäärä on 
mitoitettu normaaliolosuhteiden mukaisesti, eikä tällä hetkellä liikennet-
tä ole normaalia määrää. Tilanne muuttuu kuitenkin koko ajan pande-
miatilanteen mukaan. Mikäli yhdistelyitä rajoitetaan kuten keväällä 
2020, ajoneuvokalusto ei riitä, eikä ole takeita, että etenkään inva-
autokalustoa saadaan riittävästi.

Nykyisellä kalustolla on huomattava, että ruuhkahuippuina on edelleen 
tarvetta omalle ylivuotoliikenteelle ja Taksi Helsingin ja Lähitaksin taksi-
liikenteen ajoneuvoille (eli ylivuodon ylivuoto). Jatko ylivuotoliikenteena-
joneuvojen suhteen on varmistettu Taksi Helsingin ja Menevä Oy:n 
kanssa tehdyillä sopimuksilla. Lisävoimavarat tasoittavat ruuhkahuippu-
ja, mutta kyytien riittäminen tulevaisuudessa on epävarmaa myös siksi, 
että pandemia-aika on heikentänyt taksiliikennealan toimintaedellytyk-
siä. Markkinamuutokset taksialalla heikentävät taksien yleistä saata-
vuutta. Tällä hetkellä alan tuotot ovat yleisten arvioiden mukaan puolit-
tuneet aiemmasta. Taksiyritysten heikentynyt taloustilanne voi aiheut-
taa jopa yritysten vetäytymisen markkinoilta konkurssien muodossa. 
Nämä seikat voivat jatkossa aiheuttaa tilanteita, joissa kysynnän kas-
vaessa siihen ei voida täysimääräisesti vastata. Tämä voi näkyä jat-
kossa myös palvelun heikentyneenä laatuna. Koronapandemiasta joh-
tuva epävarmuus aiheuttaa myös sen, että tilanteeseen on vaikeaa va-
rautua järkevällä, kustannustehokkaalla tavalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Niko Reunanen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

niko.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Puhelinpalvelun jonotusajat Helsingin Matkapalvelussa 11.2019 - 
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11.2020
2 Toimitustarkkuus Helsingin Matkapalvelussa 2020
3 Kuljetuspalvelukysely raportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2019 § 273

HEL 2019-009523 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan selvi-
tyksen Helsingin Matkapalvelun tilanteesta sekä päätti pyytää, että sille 
tuodaan kevään 2020 aikana selvitys vastaavin tiedoin tuolloin vallitse-
vasta tilanteesta:

Autojen saatavuus

Tällä hetkellä Helsingin Matkapalvelussa liikennöi autoja eri liikennöinti-
ryhmissä seuraavasti: 

 päiväkorvauksessa 86 inva-varusteltua ja 32 henkilöautoa
 ylivuodossa 40 inva-varusteltua ja 30 henkilöautoa
 yhdistetyssä suoraohjaus- ja ylivuotoliikenteessä 62 inva-

varusteltua ja 12 henkilöautoa.

Päiväkorvausautot ajavat Helsingin Matkapalvelun ajoja 8,5 tunnin työ-
vuoron matkapalvelukeskuksen suorassa ohjauksessa. Ylivuotoautot 
ajavat yksittäisiä tilauksia matkapalvelukeskuksen ohjauksessa. Yhdis-
tetyssä suoraohjaus- ja ylivuotoliikenteessä auto ajaa viiden tunnin ajo-
vuoron päiväkorvausliikennettä ja voi olla lopun aikaa ylivuodossa.

Palvelukeskuksen arvion mukaan autot ovat riittäneet hyvin hybridilii-
kenteen aloitettua liikennöinnin 2.10.2019. Myöskään asiakaspalaut-
teessa ei enää juuri tule palautetta autojen huonosta saatavuudesta. 
Sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos (jäl-
jempänä palvelukeskus) seuraavat yhdessä tilannetta aktiivisesti.

Autojen riittävyyttä voi arvioida tarkastelemalla Taksi Helsingille ja Lähi-
taksille valuvien tilausten lukumääriä. Yleiseen taksiliikenteeseen mat-
koja välittyy eniten kello 7‒9 ja 14‒17 välillä. Muina aikoina matkoja vä-
littyy varsin maltillisesti yleiseen taksiliikenteeseen. Sanotut ajat ovat 
ruuhka-aikoja, jolloin matkoja välitetään eniten. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 12 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
19.01.2021

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

Autojen saatavuutta voi arvioida myös toimitustarkkuuden avulla. Liit-
teessä 1 on tarkasteltu toimitustarkkuutta eri matkatyyppien osalta. En-
simmäisessä taulukossa on arvioita toimitustarkkuutta siten, että luvus-
sa on huomioitu kaikki etuajassa tai enintään 10 minuuttia sovitusta 
saapumisajasta asiakkaalla tai kohteessa olevat kuljetukset. Alemmas-
sa taulukossa on arvioitu toimitustarkkuutta siten, että siinä on huomioi-
tu kaikki kuljetukset, jotka osuvat enintään viisi minuuttia ennen tai jäl-
keen kohdeajan. Helsingin liikennetilanteen vuoksi kymmenen minuutin 
liukuma kuljetuksissa on tavallista. 

Tarkasteltaessa toimitustarkkuutta enintään 10 minuutin myöhästymi-
sellä kuljetuksista yli 90 prosenttia on aikaikkunan sisällä. Tämä on 
erinomainen tulos. Aikaikkunalla +/- 5 minuuttia tarkastellessa pääs-
tään noin 70 prosentin toimitustarkkuuteen. Tätäkin voidaan pitää hy-
vänä tuloksena. Tässä luvussa noin seitsemän prosenttia matkoista on 
yli viisi minuuttia etuajassa. 

Asiakkaan ei tarvitse nousta autoon ennen sovittua lähtöaikaa ja asia-
kas voi odottaa autossa, mikäli kuljetus on perillä etuajassa sovittuun 
kohdeaikaan. 

Kaiken kaikkiaan ajoneuvojen määrä vaikuttaisi tällä hetkellä olevan 
näille liikennemäärille sopiva. Merkittäviä myöhästymisiä tai vaikeuksia 
ajoneuvojen saatavuudessa ei esiinny. Ajoneuvojen lukumäärä on mi-
toitettu tehokkaasti ja asiakaspalvelun takaavasti silloin, kun sopimu-
sautoilla pystytään hoitamaan vaivattomasti liikenne muuna kuin ruuh-
kahuippujen aikana. Ruuhkahuippujen kesto on noin kahdesta kolmeen 
tuntia aamulla ja iltapäivällä. Tällöin lisävoimavarana toimivat ylivuoto 
ja taksiliikenteen ajoneuvot tasoittavat huippua.

Tilausten jonotus

Helsingin Matkapalvelussa on pyritty parantamaan asiakkaiden puhe-
linpalvelun saatavuutta. Suomenkielisen tilauslinjan osalta tilanne on 
syys- ja lokakuuta lukuun ottamatta ollut hyvä. Yli puolet soittajista on 
saanut yhteyden matkapalvelun asiakaspalvelijaan alle 30 sekunnissa, 
ja alle minuutissa yhteyden matkapalvelukeskukseen on saanut yli 60 
prosenttia.

Työmatkojen osalta tilanne on ollut samanlainen. Lisätietoa puhelinpal-
velujen jonotusajoista on liitteessä 2. 

Taulukossa 1 on kuvattu puheluiden keskimääräinen jonotusaika se-
kunteina. Syys- ja lokakuun tilanne on ollut huono. Myös huhtikuussa ti-
lanne on ollut heikohko.
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Lokakuun alussa palvelussa aloitti uusia kilpailutettuja ajoneuvoja sekä 
uusia päivätoimintakohteita, mikä on nostanut puhelujen määrää ja li-
sännyt manuaalisen työn osuutta matkojen välityksessä. Henkilöstöti-
lanne on ollut haastava. Matkapalvelun henkilöstössä on ollut vaihtu-
vuutta, ja henkilöstöllä on ollut runsaasti lyhyitä poissaoloja. Matkojen 
välitys on vaativaa asiakaspalvelutyötä ja edellyttää laajaa palvelun 
hallintaa, joten poissaoloihin ei ole helppoa löytää sijaisia.

Työvoiman saatavuus on heikentynyt, kuten useilla muillakin aloilla. 
Palvelukeskuksella on ollut vaikeuksia saada täytettyä avoimia tehtä-
viä. Työntekijätilanne on kuitenkin ainakin toistaiseksi helpottamassa 
uusien rekrytointien myötä.

Oman lisähaasteensa tuovat talvikuukausien erityistilanteet muun 
muassa sääolosuhteiden vuoksi.

Kuukausien vaihtuessa puhelinlinjat voivat ajoittain ruuhkautua. Ruuh-
katilanteista tiedotetaan asiakkaita puhelinlinjoille lisättävällä tiedotteel-
la. Asiakkaita ohjataan käyttämään mahdollisuuksien mukaan myös 
muita kontaktikanavia kuten tekstiviesti- tai sähköpostitilausta. Henki-
löstö on ohjeistettu priorisoimaan ruuhkatilanteissa akuutit kuljetustar-
peet ja siirtämään ei-kiireellisten matkojen tallennusta rauhallisempiin 
hetkiin, mikäli se vain on mahdollista.

Sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos kehit-
tävät uusia tilaustapoja ja prosesseja jatkuvasti paremman asiakaspal-
velun ja palvelun saatavuuden varmistamiseksi.

Taulukko 1. Keskimääräinen jonotusaika vuonna 2019 sekunteina.

 Vapaa-ajan asiointi Työ ja opiskelu
Tammikuu 49 35
Helmikuu 61 40
Maaliskuu 71 39
Huhtikuu 96 45
Toukokuu 79 39
Kesäkuu 63 33
Heinäkuu 57 26
Elokuu 66 36
Syyskuu 134 51
Lokakuu 132 53

Pikatilausmatkat
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Helsingin Matkapalvelussa asiakkailla on käytössään aina vähintään 
kaksi pikatilausmatkaa matkatyyppiä kohden. 

Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin uusi sopimuskausi astui päivä-
korvaus- ja ylivuotoautojen osalta käyntiin 1.4.2019 alkaen. Tällöin ajo-
neuvomääriä lisättiin liikennöintiin, jolloin pikatilausmatkojen määrän 
tarkistaminen tuli mahdolliseksi. Uuden liikennöinnin myötä on mahdol-
lista yksilöhuollon harkintaan perustuen lisätä asiakkaiden pikatilaus-
matkoja hakemuksesta enintään kuuteen yhdensuuntaiseen matkaan 
kuukaudessa matkatyyppiä kohden. 

Pikatilausmatkalla tarkoitetaan sitä, että tilattu auto saapuu 15 minuutin 
kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuljetuspalveluna myönnetyistä mat-
koista kahdesta kuuteen matkaa kuukaudessa voi olla pikatilausmatko-
ja. Vammaispalvelun sosiaaliohjaaja tekee päätöksen siitä, kuinka mo-
neen pikatilausmatkaan asiakkaalla on oikeus. Päätöksessä huomioi-
daan esimerkiksi työ- tai opiskelumatkojen sujuvuus tai tarkkaa aika-
taulutusta vaativat harrastusmatkat. Myönnetyistä matkoista vähintään 
kaksi matkaa kuukaudessa on aina pikatilausmatkoja. Inva-autolla teh-
tävää matkaa ei voi kuitenkaan tilata pikatilausmatkana.

Pikatilausmatkat myönnetään erikseen kullekin matkatyypille (opiskelu-
, työ- ja vapaa-ajan matkat). Kaikissa tilanteissa ei voida taata pikati-
lausmatkaa esimerkiksi vaikeiden sääolosuhteiden, ruuhkien tai mui-
den liikenteellisesti haastavien tilanteiden vuoksi.

Tehtyjen pikatilausmatkojen lukumäärät kuukausittain vuonna 2019 on 
esitetty taulukossa 2. Pikatilausmatkojen lukumäärässä ei ole tapahtu-
nut merkittävää muutosta. Pikatilausmatkoista 13 779 (noin 67 prosent-
tia) on tehty sopimusautolla ja 6 700 (noin 33 prosenttia) Taksi Helsin-
gin autoilla. 

Tilanne 1.11.2019 on se, että enemmän kuin kaksi pikatilausmatkaa on 
myönnetty 12 asiakkaalle. Heistä yhdellä on kolme, neljällä on neljä ja 
kuudelle kuusi pikatilausmatkaa. Matkoja on myönnetty sekä työ- ja 
opiskelu- että asiointi- ja vapaa-ajanmatkoihin. 

Kukaan näistä asiakkaista ei ole käyttänyt kaikkia pikatilausmatkoja, 
vaan niitä on käytetty keskimäärin reilusti alle puolet myönnetyistä. 

Pikatilausmatkoista on tiedotettu Helsingin Matkapalvelun kotisivuilla, 
asiakasneuvonnan ja palveluohjauksen yhteydessä sekä asiakasyh-
teistyöryhmän kautta. Uudessa asiakasohjeessa on kerrottu asiasta.

Taulukko 2. Tehdyt pikatilausmatkat 2019.

Tammikuu 2 281
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Helmikuu 2 298
Maaliskuu 2 570
Huhtikuu 2 386
Toukokuu 2 624
Kesäkuu 2 431
Heinäkuu 2 232
Elokuu 2 606
Syyskuu 2 311
Lokakuu 2 754
Yhteensä 24 493

Käsittely

19.11.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tuomas Tuure: Merkitessään selvityksen tiedoksi lautakunta 
pyytää, että sille tuodaan kevään 2020 aikana selvitys vastaavin tiedoin 
tuolloin vallitsevasta tilanteesta.

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Tuomas Tuure)

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kari-
ta Toijonen

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, Aleksi Niskanen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren vastaeh-
dotuksen äänin 7 - 5 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksesta 
poiketen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
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§ 4
Sutjakka Stadi – lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjel-
man 2015–2020 loppuraportti

HEL 2020-014097 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan 
Sutjakka Stadi -loppuraportin.

Käsittely

Erityissuunnittelija Taija Puranen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Taija Puranen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sutjakka Stadi -loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sutjakka Stadi – lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelma 
(2015–2020) hyväksyttiin 16.6.2015 § 218 sosiaali- ja terveyslautakun-
nassa. Ohjelman taustalla oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kan-
sallinen lihavuusohjelma 2012–2018. Toimenpideohjelman tavoitteena 
oli vähentää ylipainoa ja lisätä helsinkiläisten mahdollisuuksia tehdä ak-
tiivisia ja terveellisiä valintoja arjessaan, tukea lihavuuden itse- ja oma-
hoitoa, tehostaa lihavuuden hoitoa sekä kaventaa väestöryhmien väli-
siä terveys- ja hyvinvointieroja. Vuodesta 2018 alkaen ohjelma on ollut 
osana kaupunkitasoista hyvinvointisuunnitelmaa ja sen seurantaa.

Toimenpideohjelman aikana on tehty monia lihavuuden ehkäisyyn ja 
hoitoon liittyviä toimenpiteitä eri toimialoilla. Neuvoloissa ylipainon pu-
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heeksiottoa on lisätty ja raskausdiabeetikoille järjestetään ryhmämuo-
toista neuvontaa ja ohjausta. Kaikki ala- ja yläasteen koulut ovat Liik-
kuvia kouluja. Yläasteikäisille järjestetään Koulu-PT-toimintaa (personal 
trainer) yhdessä liikuntapalvelujen kanssa. Liikuntatoimi on järjestänyt 
monenlaista matalan kynnyksen toimintaa. Ravitsemus ja liikunta otet-
tiin mukaan toukokuussa 2017 hyväksyttyyn Helsingin varhaiskasva-
tussuunnitelmaan.

Terveysasemilla on kehitetty riskitekijöiden tunnistamista sekä terveys- 
ja hyvinvointi-indikaattorien seurantaa. Kaupunkilaisten erilaisia itse- ja 
omahoidon välineitä on vahvistettu. Terveysasemilla ja sisätautipolikli-
nikoilla järjestetään elintapoihin ja painonhallintaan liittyvää ryhmätoi-
mintaa. Suun terveydenhuolto on tuottanut terveyden edistämisen ma-
teriaaleja suun terveydestä ja ateriarytmistä. Palvelukeskus Helsingin 
avulla on edistetty terveellisiä ruokatottumuksia päiväkodeissa lapsia 
innostavalla ruokamaailmaan tutustumismenetelmällä, ja kouluihin on 
perustettu ravintolatoimikuntia ja ruokaraateja edistämään kouluruoan 
syömistä.

Ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet ohjelman seuranta-aikana Hel-
singissä toimenpiteistä huolimatta. Toimenpideohjelman päätyttyä tulee 
lihavuuden ehkäisyn ja hoidon kehittämistä jatkaa Helsingissä monia-
laisena yhteistyönä. Terveelliset ruokailutottumukset ja niiden edistä-
minen ovat avainasemassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee Sut-
jakka Stadi -ohjelman loppuraporttiin koottujen tulosten perusteella tär-
keänä, että terveellisten elintapojen (ravitsemus ja liikkuminen) edistä-
minen sisällytetään seuraavaan kaupunkistrategiaan ja hyvinvointi-
suunnitelmaan osaksi niiden tietopohjaa ja valmistelua. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Taija Puranen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sutjakka Stadi -loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Sosiaali- ja terveystoimialan kaksikielisyyssuunnitelma

HEL 2020-014342 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja ter-
veystoimialan kaksikielisyyssuunnitelman (liitteet 1–4). 

Käsittely

Erityissuunnittelija Outi Forsström oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Outi Forsström, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25651

outi.forsstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaksikielisyyssuunnitelma
2 Kaksikielisyyssuunnitelma henkilötiedot suojattu
3 Tvåspråkighetsplan
4 Tvåspråkighetsplan skyddade personuppgifter

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan kaksikielisyyssuunnitelma pohjautuu lain-
säädännölliseen perustaan. Lisäksi suunnitelma perustuu kaupungin-
hallituksen 24.2.2020 § 133 antamaan ohjeistukseen, että jokaiselle 
toimialalle ja liikelaitokselle laaditaan toiminnan tarpeisiin vastaava kie-
lisuunnitelma kielellisten palvelujen ja henkilöstön kielitaitojen turvaa-
miseksi. 

Toimialan kaksikielisyyssuunnitelmalla osoitetaan lakisääteiset kielelli-
set oikeudet, varmistetaan henkilöstön saatavuuden huomioiminen, oh-
jataan kaksikielisyyden toteuttamista ja tuetaan ruotsinkielisten palvelu-
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jen kehittämistyötä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla. 
Päivitetty kaksikielisyyssuunnitelma korvaa vastaavan voimassa olevan 
suunnitelman.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Outi Forsström, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25651

outi.forsstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaksikielisyyssuunnitelma
2 Kaksikielisyyssuunnitelma henkilötiedot suojattu
3 Tvåspråkighetsplan
4 Tvåspråkighetsplan skyddade personuppgifter

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 6
Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslau-
takunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntyneiden pal-
veluasumisen palvelusetelin arvon korottamista

HEL 2020-011397 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää tutkimatta Hoitokoti Päivä-
kumpu Oy:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan pää-
töksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntyneiden palveluasumisen 
palvelusetelin arvon korottamista.

Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyn määräajan päättymisen jäl-
keen.

Käsittely

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. Häntä kuultiin samassa 
yhteydessä kahdessa muussa oikaisuvaatimusasiassa koskien ikään-
tyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista (pöytäkir-
jan § 7 ja § 8).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Hoitokoti Päiväkumpu henkilötiedot suojattu 
18.12.2020

2 Oikaisuvaatimus 18.12.2020, Hoitokoti Päiväkumpu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hoitokoti Päiväkumpu 
Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
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ta annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Oikaisuvaatimus

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakun-
nan, niiden jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten päätökseen 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kuntalain 138 §:n 
mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 17.11.2020 § 217 tehnyt päätöksen 
koskien ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korotta-
mista.

Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) oi-
kaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 
18.12.2020. Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa 25.11.2020. 
Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut päätöksestä tiedon 2.12.2020. 
Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika on päättynyt 16.12.2020. 
Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa.

Oikaisuvaatimus tulee jättää myöhästyneenä tutkimatta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen kohde ja asianosaisuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki 17.11.2020 § 217 päätöksen palve-
lusetelin arvon korottamisesta. Lautakunnan päätös ei koske palvelun-
tuottajia ohjaavan palvelukohtaisen sääntökirjan muutoksia. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös 17.11.2020 § 217 koski palvelusetelin saa-
jaan etuutta, joten palveluntuottaja ei ollut päätöksen asianosainen, ei-
kä näin oikeutettu saamaan päätösotetta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on 
kunnan jäsen, ja sillä on ollut oikeus tehdä oikaisuvaatimus.
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Sääntökirjasta päättäminen

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja ra-
jat, joiden mukaan viranhaltija päättää palveluntuottajille asetettavista 
vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. 
Palvelusetelikohtaisen sääntökirjan ja sen muutokset hyväksyy siten 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja.

Mikäli palveluntuottaja ei ole tyytyväinen palvelusetetelin sääntökirjan 
muutoksiin, siitä säädetään sääntökirjassa seuraavasti: ”Kunnalla on 
oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 
määräyksiin ja ehtoihin. Kunta ilmoittaa muutoksista palveluntuottajille 
kirjallisesti päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei hy-
väksy muuttuneita sääntöjä, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle 
30 päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Tällöin kunta 
tekee päätöksen palveluntuottajan hyväksymispäätöksen perumisesta. 
Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palve-
luntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa 
mainitusta päivästä lukien.” Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
hyväksyy päätöksellään päivitetyn sääntökirjan tammikuussa 2021, 
minkä jälkeen muutoksista ilmoitetaan palvelusetelituottajille, ja palve-
lusetelituottaja voidaan sen omalla ilmoituksella poistaa palveluseteli-
tuottajista sääntökirjan edellä kuvatun kohdan mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Hoitokoti Päiväkumpu henkilötiedot suojattu 
18.12.2020

2 Oikaisuvaatimus 18.12.2020, Hoitokoti Päiväkumpu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hoitokoti Päiväkumpu 
Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
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ta annettu päätös
Liite 2

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2020 § 217

HEL 2020-011397 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korottaa ikääntyneiden palvelua-
sumisen palvelusetelin arvoa niin, että 1.1.2021 alkaen palvelusetelin 
arvo on alla olevan taulukon mukainen. Palvelusetelillä voi maksaa 
hoivan, perusmaksun ja aterioiden kustannuksia. Aiemmin palvelusete-
lillä ei ole voinut kattaa ateriakustannuksia.

Nettotulot euroa/kk Palvelusetelinarvo euroa/kk
900 euroa tai alle 3 300
901 - 1 000 3 200
1 001 - 1 100 3 100
1 101 - 1 200 3 000
1 201 - 1 300 2 900
1 301 - 1 400 2 800
1 401 - 1 500 2 700
1 501 - 1 600 2 600
1 601 - 1 700 2 500
1 701 - 1 800 2 400
1 801 -1 900 2 300
1 901 - 2 000 2 200
2 001 - 2 100 2 100
2 101 - 2 200 2 000
2 201 - 2 300 1 900
2 301 - 2 400 1 800
2 401 - 2 500 1 700
2 501 - 2 600 1 600
2 601 - 2 700 1 500
2 701 - 2 800 1 400
2 801 - 2 900 1 300
2 901 - 3 000 1 200
3 001 - 3 100 1 100
3 101 - 3 200 1 000
3 201 - 3 300 900
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3 301 - 3 400 800
3 401 - 3 500 700
3 501 - 3 600 600
3 601 ja yli 500

Käsittely

17.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
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§ 7
Hoitokoti Wilhelmiina Palvelut Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntynei-
den palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista

HEL 2020-011397 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää tutkimatta Wilhelmiina Palve-
lut Oy:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökses-
tä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntyneiden palveluasumisen palveluse-
telin arvon korottamista.

Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyn määräajan päättymisen jäl-
keen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus  Wilhelmiina henkilötiedot suojattu 18.12.2020
2 Oikaisuvaatimus  Wilhelmiina18.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Wilhelmiina Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Oikaisuvaatimus

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakun-
nan, niiden jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten päätökseen 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kuntalain 138 §:n 
mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 17.11.2020 § 217 tehnyt päätöksen 
koskien ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korotta-
mista.

Wilhelmiina Palvelut Oy:n (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) oikai-
suvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 21.12.2020. 
Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa 25.11.2020. 
Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut päätöksestä tiedon 2.12.2020. 
Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika on päättynyt 16.12.2020. 
Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa.

Oikaisuvaatimus tulee jättää myöhästyneenä tutkimatta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen kohde ja asianosaisuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki 17.11.2020 § 217 päätöksen palve-
lusetelin arvon korottamisesta. Lautakunnan päätös ei koske palvelun-
tuottajia ohjaavan palvelukohtaisen sääntökirjan muutoksia. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös 17.11.2020 § 217 koski palvelusetelin saa-
jaan etuutta, joten palveluntuottaja ei ollut päätöksen asianosainen, ei-
kä näin oikeutettu saamaan päätösotetta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on 
kunnan jäsen, ja sillä on ollut oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Sääntökirjasta päättäminen

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja ra-
jat, joiden mukaan viranhaltija päättää palveluntuottajille asetettavista 
vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. 
Palvelusetelikohtaisen sääntökirjan ja sen muutokset hyväksyy siten 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja.
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Mikäli palveluntuottaja ei ole tyytyväinen palvelusetetelin sääntökirjan 
muutoksiin, siitä säädetään sääntökirjassa seuraavasti: ”Kunnalla on 
oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 
määräyksiin ja ehtoihin. Kunta ilmoittaa muutoksista palveluntuottajille 
kirjallisesti päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei hy-
väksy muuttuneita sääntöjä, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle 
30 päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Tällöin kunta 
tekee päätöksen palveluntuottajan hyväksymispäätöksen perumisesta. 
Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palve-
luntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa 
mainitusta päivästä lukien.” Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
hyväksyy päätöksellään päivitetyn sääntökirjan tammikuussa 2021, 
minkä jälkeen muutoksista ilmoitetaan palvelusetelituottajille, ja palve-
lusetelituottaja voidaan sen omalla ilmoituksella poistaa palveluseteli-
tuottajista sääntökirjan edellä kuvatun kohdan mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus  Wilhelmiina henkilötiedot suojattu 18.12.2020
2 Oikaisuvaatimus  Wilhelmiina18.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Wilhelmiina Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 2

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2020 § 217

HEL 2020-011397 T 05 00 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korottaa ikääntyneiden palvelua-
sumisen palvelusetelin arvoa niin, että 1.1.2021 alkaen palvelusetelin 
arvo on alla olevan taulukon mukainen. Palvelusetelillä voi maksaa 
hoivan, perusmaksun ja aterioiden kustannuksia. Aiemmin palvelusete-
lillä ei ole voinut kattaa ateriakustannuksia.

Nettotulot euroa/kk Palvelusetelinarvo euroa/kk
900 euroa tai alle 3 300
901 - 1 000 3 200
1 001 - 1 100 3 100
1 101 - 1 200 3 000
1 201 - 1 300 2 900
1 301 - 1 400 2 800
1 401 - 1 500 2 700
1 501 - 1 600 2 600
1 601 - 1 700 2 500
1 701 - 1 800 2 400
1 801 -1 900 2 300
1 901 - 2 000 2 200
2 001 - 2 100 2 100
2 101 - 2 200 2 000
2 201 - 2 300 1 900
2 301 - 2 400 1 800
2 401 - 2 500 1 700
2 501 - 2 600 1 600
2 601 - 2 700 1 500
2 701 - 2 800 1 400
2 801 - 2 900 1 300
2 901 - 3 000 1 200
3 001 - 3 100 1 100
3 101 - 3 200 1 000
3 201 - 3 300 900
3 301 - 3 400 800
3 401 - 3 500 700
3 501 - 3 600 600
3 601 ja yli 500

Käsittely

17.11.2020 Ehdotuksen mukaan
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Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
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§ 8
MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosi-
aali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien 
ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista

HEL 2020-011397 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää tutkimatta ME-
REO/Vanhusten palvelutaloyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- 
ja terveyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikäänty-
neiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista.

Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyn määräajan päättymisen jäl-
keen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Mereo henkilötiedot suojattu 12.1.2021
2 Oikaisuvaatimus 12.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
MEREO Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari on kutsuttuna asiantuntijana
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Oikaisuvaatimus

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakun-
nan, niiden jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten päätökseen 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kuntalain 138 §:n 
mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 17.11.2020 § 217 tehnyt päätöksen 
koskien ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korotta-
mista.

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n (jäljempänä oikaisuvaati-
muksen tekijä) oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kir-
jaamoon 12.1.2021. Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa 25.11.2020. 
Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut päätöksestä tiedon 2.12.2020. 
Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika on päättynyt 16.12.2020. 
Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa.

Oikaisuvaatimus tulee jättää myöhästyneenä tutkimatta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen kohde ja asianosaisuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki 17.11.2020 § 217 päätöksen palve-
lusetelin arvon korottamisesta. Lautakunnan päätös ei koske palvelun-
tuottajia ohjaavan palvelukohtaisen sääntökirjan muutoksia. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös 17.11.2020 § 217 koski palvelusetelin saa-
jaan etuutta, joten palveluntuottaja ei ollut päätöksen asianosainen, ei-
kä näin oikeutettu saamaan päätösotetta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on 
kunnan jäsen, ja sillä on ollut oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Sääntökirjasta päättäminen

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja ra-
jat, joiden mukaan viranhaltija päättää palveluntuottajille asetettavista 
vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. 
Palvelusetelikohtaisen sääntökirjan ja sen muutokset hyväksyy siten 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja.
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Mikäli palveluntuottaja ei ole tyytyväinen palvelusetetelin sääntökirjan 
muutoksiin, siitä säädetään sääntökirjassa seuraavasti: ”Kunnalla on 
oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 
määräyksiin ja ehtoihin. Kunta ilmoittaa muutoksista palveluntuottajille 
kirjallisesti päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei hy-
väksy muuttuneita sääntöjä, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle 
30 päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Tällöin kunta 
tekee päätöksen palveluntuottajan hyväksymispäätöksen perumisesta. 
Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palve-
luntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa 
mainitusta päivästä lukien.” Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
hyväksyy päätöksellään päivitetyn sääntökirjan tammikuussa 2021, 
minkä jälkeen muutoksista ilmoitetaan palvelusetelituottajille, ja palve-
lusetelituottaja voidaan sen omalla ilmoituksella poistaa palveluseteli-
tuottajista sääntökirjan edellä kuvatun kohdan mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Mereo henkilötiedot suojattu 12.1.2021
2 Oikaisuvaatimus 12.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
MEREO Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2020 § 217

HEL 2020-011397 T 05 00 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korottaa ikääntyneiden palvelua-
sumisen palvelusetelin arvoa niin, että 1.1.2021 alkaen palvelusetelin 
arvo on alla olevan taulukon mukainen. Palvelusetelillä voi maksaa 
hoivan, perusmaksun ja aterioiden kustannuksia. Aiemmin palvelusete-
lillä ei ole voinut kattaa ateriakustannuksia.

Nettotulot euroa/kk Palvelusetelinarvo euroa/kk
900 euroa tai alle 3 300
901 - 1 000 3 200
1 001 - 1 100 3 100
1 101 - 1 200 3 000
1 201 - 1 300 2 900
1 301 - 1 400 2 800
1 401 - 1 500 2 700
1 501 - 1 600 2 600
1 601 - 1 700 2 500
1 701 - 1 800 2 400
1 801 -1 900 2 300
1 901 - 2 000 2 200
2 001 - 2 100 2 100
2 101 - 2 200 2 000
2 201 - 2 300 1 900
2 301 - 2 400 1 800
2 401 - 2 500 1 700
2 501 - 2 600 1 600
2 601 - 2 700 1 500
2 701 - 2 800 1 400
2 801 - 2 900 1 300
2 901 - 3 000 1 200
3 001 - 3 100 1 100
3 101 - 3 200 1 000
3 201 - 3 300 900
3 301 - 3 400 800
3 401 - 3 500 700
3 501 - 3 600 600
3 601 ja yli 500

Käsittely

17.11.2020 Ehdotuksen mukaan
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Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi
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§ 9
Lääkäreiden rekrytointipalvelun hankinta

HEL 2020-012882 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä lääkäreiden rekrytointipalvelun kilpailutuksen keskeiset pe-
riaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään 
tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutok-
sia sekä

B oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan

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

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista. 

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 Alma Rantalaiho ei osallistunut tämän asian 
käsittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku
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A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on erikoislääkäreiden, lääkäreiden, lääketieteen 
kandidaattien ja lääketieteen opiskelijoiden rekrytointipalvelu. 

Rekrytointipalvelun piiriin kuuluvat terveysasematoiminta (24 yksikköä), 
sairaalatoiminta (6 yksikköä) ja erityisyksiköt (9 yksikköä).

Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 
Palvelukuvaus.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menette-
lyllä.

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus si-
ten, että hinnan painoarvo on 100 prosenttia.

Hankintayksikkö solmii sopimuksen yhden (1) palveluntuottajan kans-
sa.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä palve-
lulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko 
sopimuskauden ajan.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteinä 1−3 (palvelukuvaus, tarjouspyyntö, 
sopimusluonnos). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan 
hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu 
julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, 
joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Sopimus

Kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen perussopimuskausi on 
kaksi (2) vuotta. Sopimusta on tilaajan niin päättäessä mahdollisuus 
jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa option käyt-
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töönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskau-
den päättymistä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 15.12.2020 § 276 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että toi-
mialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 euroa. Nyt 
tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan tekemään 
hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 1 
000 000 euroa.

Sopimuksen allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekir-
joittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Helsingin sairaala
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§ 10
Citrix-käyttäjälisenssien hankinta

HEL 2020-013863 T 02 08 02 01

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankkia hankintalaissa 
(1397/2016) 41 §:ssä tarkoitettuna lisätilauksena potilastietojärjestel-
män käyttöpalvelua koskevan sopimuksen Fujitsu FIN-PJA-327 mukai-
sesti Citrix-terminaalipalveluympäristöön lisäkapasiteettia 340 käyttäjä-
lisenssiä Fujitsu Finland Oy:ltä.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankintaa koskevassa tarjouk-
sessa (liite 1).

Kustannukset 140 lisenssin osalta ajalla 1.11.2020–30.5.2021 ovat 
40 174,00 euroa (alv 0 %). Kustannukset ovat 200 lisenssin osalta 
49 920,00 euroa (alv 0 %) 12 kuukauden ajalla. Kustannukset ovat yh-
teensä enimmillään 90 094,00 euroa (alv 0 %). Kustannukset makse-
taan sosiaali- ja terveystoimialan atk-käyttötalouden budjetista 
290266090.

Tilaaja sitoutuu 140 Citrix-käyttäjälisenssin hankintaan. Tämän jälkeen 
lisenssejä hankitaan tarpeen mukaan.

B Sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutti tietohallintopäällikön allekirjoit-
tamaan sopimuksen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Martti Mäntykoski, pääsuunnittelija, puhelin: 310 74323

martti.mantykoski(a)hel.fi
Markku Havukainen, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 45436

markku.havukainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous
2 Tarjous (henkilötiedot suojattu)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
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terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 
ja terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslauta-
kunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan taustaa

Alkuperäisissä käyttöpalvelusopimuksissa Fujitsu FIN-PJA-327 (Pega-
sos) ja FIN-PJA-1686 (Effica) on sovittu, että ne ovat voimassa määrä-
aikaisena neljä vuotta siitä, kun kaikki palvelut on otettu tuotantokäyt-
töön. Samoin sopimuksissa on sovittu, että sopimuksia voidaan jatkaa 
neljän vuoden määräaikaisuuden jälkeen vuosi kerrallaan siten, että ti-
laaja ilmoittaa sopimuksien jatkamisesta vuotta ennen sopimusjakson 
päättymistä. 

Sopimuksia on jatkettu alkuperäisen sopimuskauden jälkeen sosiaali- 
ja terveyslautakunnan päätöksillä 28.4.2015 § 142, 19.4.2016 § 87 ja 
11.4.2017 § 101 sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan pää-
töksillä 4.4.2018 § 54, 22.3.2019 § 48, 30.4.2020 § 86 ja 14.8.2020 § 
139. Viimeisimmän päätöksen perusteella sopimukset ovat voimassa 
Pegasoksen, Effican ja Citrixin osalta 12.6.2021 saakka.

Aikaisemmin on hankittu Pegasoksen käyttöpalvelu ajalle 14.5.2021–
31.12.2021, Effican käyttöpalvelu ajalle 13.6.2021–31.12.2021 ja Citrix-
terminaalipalveluympäristöön 2000 kappaletta käyttäjälisenssejä. Tä-
män hankinnan kokonaishinta on ollut 999 130,17 euroa (alv 0 %). 
Hankinnasta päätti sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja hankin-
tavaltuuksiensa puitteissa.

Nyt hankittavan lisenssien lisäkapasiteetin Citrix-terminaaliympäristöön 
aiheutuva kustannus on enimmillään 90 094,00 euroa (alv 0 %). Aikai-
semmat hankinnat huomioiden sopimusten Fujitsu FIN-PJA-327 ja FIN-
PJA-1686 kokonaiskustannukset ovat 1 089 224,17 euroa (alv 0 %).

Hankinnan perusteet
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Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
41 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkupe-
räisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka 
tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen kor-
vaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihta-
minen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimi-
seen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria 
teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimus-
ten ja uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa ainoastaan poik-
keuksellisesti ylittää kolme vuotta.

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
valita suorahankinnan teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liitty-
västä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyk-
senä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä 
kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaven-
tamisesta.

Hankintalain 41 §:ään ja 40 § 2 momentin 2 kohtaan perustuen Fujitsu 
Finland Oy:ltä hankintaan suorahankintana Citrix-
terminaalipalveluympäristöön 340 kappaletta käyttäjälisenssejä. Citrix-
terminaaliympäristön käyttö on lisääntynyt, kun koronapandemian seu-
rauksena työasemien etäkäyttö on lisääntynyt. Citrixin käyttäjien mää-
rän ylittäessä Citrixin lisenssien määrän, uudet käyttäjät eivät enää 
pääse kirjautumaan Citrixin kautta potilastietojärjestelmiin. Kyseessä 
on lisätilaus, jolla varmistetaan tietojärjestelmien käyttö koronapande-
mian aiheuttaman lisääntyneen etäkäytön aikana.

Hankintavaltuutus ja sopimuksen allekirjoittaja

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 15.12.2020 § 276 päättänyt 
sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, 
että toimialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 eu-
roa.

Nyt tehtävän hankinnan kokonaisarvoksi on arvioitu 1 089 224,17 eu-
roa, mistä syystä lautakunta päättää asiasta.

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan toimielimen pää-
töksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin 
päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa tietohal-
lintopäällikkö.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Martti Mäntykoski, pääsuunnittelija, puhelin: 310 74323

martti.mantykoski(a)hel.fi
Markku Havukainen, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 45436

markku.havukainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous
2 Tarjous (henkilötiedot suojattu)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- 
ja terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslauta-
kunta
Liite 1
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§ 11
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien terapiatakuun 
toteuttamisen suunnitelmaa

HEL 2020-010627 T 00 00 03

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
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa koskevasta vih-
reän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki laatii suunnitelman terapiatakuun 
toteuttamiseksi koko kaupungissa. Helsingissä on myös tunnistettu 
kasvava tarve tukea kaupunkilaisten mielen hyvinvointia, ehkäistä on-
gelmien vaikeutumista ja madaltaa mielenterveyspalveluihin hakeutu-
misen kynnystä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja 
terveystoimialalla on laadittu suunnitelma yhdessä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ja HUSin kanssa lasten, nuorten ja aikuisten mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi. Helsinki lisää perustason 
mielenterveyspalvelua ja kouluttaa työntekijöitään näyttöön perustuviin 
psykososiaalisiin hoitomenetelmiin. Toimenpiteet ovat linjassa kansal-
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listen Käypä hoito -suositusten, terveydenhuollon palveluvalikoimaneu-
voston suosituksen ja mielenterveysstrategian kanssa.

Eduskunta käsittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena 
on taata pääsy perusterveydenhuollosta oireen mukaiseen psykososi-
aaliseen hoitoon tai psykoterapiaan kuukauden sisällä yhteydenotosta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään Helsingissä monikanavai-
sesti perus- ja erityistason yhteistyönä. Asiakkaan hoidon tarpeen ar-
viointi tehdään välittömästi ensimmäisellä käynnillä siinä toimipistees-
sä, johon asiakas on hakeutunut. Hoidon alkamiseksi ei tarvita erikois-
lääkärin asettamaa diagnoosia.

Kalasataman ja Myllypuron matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu-
pisteet (Mieppi) tarjoavat apua aikuisikäisille ja 13 vuotta täyttäneille 
nuorille. Vastaanotolle voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa ja yhtey-
denottopyyntöihin vastataan kolmen päivän sisällä. Asiakkaille tarjo-
taan ohjausta, neuvontaa tai 1‒5 kerran keskustelutukea mielenter-
veyshäiriöiden hoitoon erikoistuneen ammattihenkilön kanssa. Koke-
mukset Miepeistä ovat olleet hyviä, ja sosiaali- ja terveystoimessa on 
tavoitteena perustaa vastaavia mielenterveyspalvelupisteitä lisää kat-
tamaan koko Helsinki.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoil-
le ohjaudutaan terveysasemalääkärin tai terveydenhoitajan arvion jäl-
keen. Myös neuvolasta tai lastensuojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä 
asiakkaita vastaanotoille. Noin 12 000 helsinkiläistä kävi mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoilla vuonna 2020. Sairaanhoitaja 
on yhteydessä asiakkaaseen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yh-
teydenotosta ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa tai konsul-
taatiovastaanotolla. Osa vastaanottoajoista on varattu kiiretilanteita var-
ten. Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan kiireettömälle ajanvaraus-
käynnille pääsee keskimäärin kolmessa viikossa. Potilaiden arviointi ja 
hoito sisältävät erilaisia seulontatestejä, psykoedukaatiota, psykotera-
peuttisia lyhytinterventioita ja ryhmämuotoista hoitoa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaa-
tiotyöryhmät tarjoavat apua ja konsultaatiota kaikkialle peruspalvelui-
hin, lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman 
arkipäivän sisällä avunpyynnöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä 
vakavissa psykiatrisissa kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. 
Lastensuojelun tiimeissä on mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajia. 
Psykiatrian erikoistason päivystys toimii ympärivuorokautisesti Haart-
manin ja Malmin sairaaloissa HUSin järjestämänä. Myös kaupungin 
omaan psykiatriseen avohoitoon pääsee kiiretapauksissa ilman lähetet-
tä akuuttityöryhmien kautta.
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Mielenterveyspalvelupisteistä, terveysasemilta, opiskelijaterveyden-
huollosta, nuorisoasemalta ja päihdepoliklinikoilta asiakkaita ohjataan 
tarvittaessa palvelusetelipalveluna toteutettavaan lyhytpsykoterapiaan. 
Potilaita ohjataan perustasolta myös HUSin nettiterapiaan. Noin 2500 
helsinkiläistä käytti nettiterapiaa vuonna 2020. Helsinki on mukana yh-
teistyössä HUS:n kanssa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Tera-
piat etulinjaan -hankkeessa, jossa vahvistetaan sekä nuorten että ai-
kuisten varhaisen vaiheen terapioiden laatua ja kattavuutta.

Helsingin kaupungin oma aikuisikäisten psykiatrinen erikoissairaanhoi-
to toimii väestövastuumallin mukaisesti. Vuosittain kiireettömään psy-
kiatriseen avohoitoon tulee noin 6500 ulkoista lähetettä. Lähetteiden 
käsittelyajan mediaani on yksi vuorokausi. Potilaan hoidon tarve arvioi-
daan lähetekäsittelyssä ja tarvittaessa kysytään lisätietoja potilaalta, 
potilaan läheisiltä ja lähettävältä taholta, sekä annetaan hoito-ohjeita. 
Tavoitteena on, että jokainen kiireettömän hoidon tarpeessa oleva poti-
las saa ensimmäisen vastaanottoajan 21 vuorokauden sisällä lähetteen 
saapumisesta. Helsingin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ei yllä-
pidetä varsinaisia hoitojonoja kiireettömään psykiatriseen avohoitoon 
pääsyssä.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa paranne-
taan Helsingissä laajentamalla nuorisoaseman toimintaa toiseen toimi-
pisteeseen ja perustamalla alle 13-vuotiaille lapsille perhekeskuksen 
yhteyteen hoitotiimi. Tavoitteena on vahvistaa myös lastenpsykiatrista 
tiimiä. Oppilashuollon ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon työnteki-
jöitä koulutetaan uusiin huolen tunnistamismalleihin, yhteistyömenetel-
miin ja hoidollisiin menetelmiin. Erityistä tukea tarvitsevien 10‒18-
vuotiaiden lastensuojelun asiakkaiden hoitoa kehitetään yhdessä HU-
Sin kanssa.

Helsinki kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kans-
sa lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdehoitoa myös 
osana kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 
ja sote-rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua. Tavoitteena 
on, että perustasolta tarjotaan mahdollisimman laajasti erilaisia lyhyt-, 
etä- ja nettiterapiamuotoja, joita erityistaso tarvittaessa täydentää eri-
koisosaamista vaativilla hoitomuodoilla nopeasti ja joustavasti. Samas-
sa yhteydessä rakennetaan psykoterapiahoitojen ohjaus- ja laadunhal-
lintajärjestelmä ja koulutetaan muun muassa koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon työntekijöitä näyttöön perustuviin ahdistuksen ja masen-
nuksen psykososiaalisiin hoitoihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät ja 
psykoterapiat kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitovalikoi-
maan. Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja 
päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki eh-
käisevät oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannuste-
hokkaita interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopal-
veluja on oltava riittävästi ja niiden on oltava ensisijaisia erityistason 
palveluihin nähden.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa 
koskevasta vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta. Lausuntoa on 
pyydetty 10.2.2021 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 12
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta 
koskien lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja, osaamisen vah-
vistamista ja toimialojen yhteistyötä

HEL 2020-010665 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle ruotsalaisen 
kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien lasten ja 
nuorten mielenterveyspalveluja, osaamisen vahvistamista ja toimialojen 
yhteistyötä seuraavan lausunnon:

"Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita 
on mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja tavoitetta toteute-
taan kaikkien toimialojen yhteistyönä. Lasten ja nuorten mielenterveys-
palvelujen palveluketjua on työstetty laajassa yhteistyössä HUSin, kas-
vatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja ter-
veystoimen kesken. Menossa on toimeenpanovaihe, jonka aikana 
muun muassa vahvistetaan mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvää 
osaamista kaikilla toimialoilla. 

Palveluketju on toimijoiden yhteinen työkalu, jolla varmistetaan poikki-
hallinnollinen yhteistyö palveluketjun johtamisessa, ennaltaehkäisevän 
tuen tarjoamisessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyden hoidossa. 
Osana palveluketjutyötä otetaan käyttöön toimialojen yhteinen huolen 
tunnistamisen ja puheeksioton väline, CA (Common Approach) -malli, 
sekä matalan kynnyksen palvelumalli, joilla varmistetaan oikea-
aikainen apu ja toimijoiden välinen yhteistyö. 

Mielenterveysongelmiin liittyvää varhaista tukea ja perustason hoitoa 
vahvistetaan lisäämällä näyttöön perustuvien psykososiaalisten inter-
ventioiden käyttöä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, oppilashuollon 
psykologi- ja kuraattoripalveluissa sekä nuorisotyössä. Nuorten mielen-
terveyspalveluja on vahvistettu lisäämällä nuorisoaseman resursseja 
sekä perustamalla kaksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste 
Mieppiä. Nuorisoaseman toimintaa laajennetaan edelleen ja perhekes-
kuksen yhteyteen perustetaan perustason lasten mielenterveyspalvelu-
yksikkö lastenpsykiatrisen tiimin tehtäviä laajentamalla.

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen huomioiminen eri 
toimialoilla ja yhteiskunnallisilla tasoilla on kansallisenkin mielenter-
veysstrategian lähtökohta. Yksi sektori tai toimiala ei ratkaise nuorten 
mielenterveyden tai muita vastaavia pulmia. Lapsen ja nuoren hyvin-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 48 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/12
19.01.2021

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

vointi rakentuu monessa eri kehitysympäristössä. Koulu on kehityksen 
kannalta keskeinen kehitysympäristö. Kaikilla koulussa toimivilla aikui-
silla tulee olla valmius tunnistaa huolia, auttaa lasta ja nuorta sekä osa-
ta ohjata tarvittaessa vahvemman avun piiriin (CA-malli). 

Oppilashuollossa on kehitetty matalan kynnyksen malli, jossa apua ja 
tukea pyritään esisijaisesti tarjoamaan koulussa. Kuraattorit ovat sosi-
aalihuollon ammattilaisia ja voivat toimia yhteistyössä perhekeskuksen 
psykososiaalisen tuen toimijoiden kanssa yksittäisen lapsen ja nuoren 
tilanteen niin vaatiessa. Ehkäisevä yhteisöllinen työ on ensisijainen op-
pilashuollon toimintamuoto koulussa, ja se edistää oppilaiden osalli-
suutta, terveyttä ja hyvinvointia.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten mielenterveyden ja tasapainoisen arjen mahdollisuus 
sekä tuen tarve on tunnistettava kaikissa palveluissa, joissa heitä koh-
dataan. Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön 
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyttä huomioiva ja 
edistävä toiminta niin yksilötasolla, monitoimijamallissa kuin kaupungin 
hyvinvointisuunnitelmassa tukee mielen hyvinvointia vahvistavia ja suo-
jaavia elementtejä ja ehkäisee ongelmien muodostumista."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 69677

anna.helme(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 040 8474745

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 050 3809967

markus.salonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite suomeksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa 10.2.2021 mennessä sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta kaupunginhallitukselle ruotsalaisen kansanpuo-
leen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien lasten ja nuorten mie-
lenterveyspalveluja, osaamisen vahvistamista ja toimialojen yhteistyö-
tä. Lausuntoa on myös pyydetty kasvatus- ja koulutuslautakunnalta se-
kä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 69677

anna.helme(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 040 8474745

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 050 3809967

markus.salonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite suomeksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 13
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteeseen koskien mak-
suttomien kuukautisvälineiden tarjoamista nuorille ja vähävaraisille

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Amanda Pasasen ja 23 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista 
nuorille ja vähävaraisille:

"Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että Helsinki selvittää mahdollisuutta 
tarjota maksuttomia kuukautisvälineitä nuorille sekä kaikille itsensä vä-
hävaraisiksi kokeville. Aloitteen mukaan kuukautisiin liittyvään kuukau-
tisköyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon on tärkeää puuttua. Il-
maisia kuukautisvälineitä tulisi olla tarjolla kouluissa ja terveyskeskuk-
sissa. 

Kuukautisköyhyydestä puhuttaessa (englanniksi period poverty) viita-
taan tilanteeseen, jossa terveyssiteiden ja tamponien osto voi lohkaista 
suuren osan viikon käyttövaroista, varsinkin jos samassa taloudessa 
asuu useampi nainen. 

Skotlanti on ensimmäinen kansakunta, jossa jaetaan kaikille naisille il-
maisia kuukautissiteitä ja tamponeja. Skotlannissa ilmaiset kuukautis-
välineet ovat haettavissa apteekeista, monitoimitaloista tai nuorisoker-
hoista. 

Eduskunnassa tehtiin vuonna 2017 lakialoite kuukautisvälineiden ar-
vonlisäveron alentamisesta, mutta lakialoite ei edennyt. Suomessa 
kuukautisvälineet kuuluvat 24 prosentin arvonlisäverokantaan. Esimer-
kiksi lääkkeet kuuluvat alennettuun kymmenen prosentin verokantaan. 
EU:n arvonlisäverodirektiivi mahdollistaa kuukautisvälineiden verotta-
misen alennetussa farmakologisten tuotteiden kategoriassa. Kuukau-
tisvälineet on siirretty alennettuun arvonlisäverokantaan ainakin Rans-
kassa ja Isossa-Britanniassa.

Kuukautisvälineiden hinnat vaihtelevat tuotteesta ja kaupasta riippuen. 
Kahdenkymmenen tamponin paketti maksaa kahdesta viiteen euroa, ja 
paketti kuukautissiteitä noin saman verran. Kuukuppi maksaa noin 25 
euroa, ja sitä voi käyttää useamman vuoden. Karkeana arviona voi-
daan edellä mainitun perusteella käyttää noin viiden euron kustannusta 
kuukausittain per henkilö. Vuonna 2019 Helsingissä oli 12–25-vuotiaita 
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naisia 52 229. Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille naisille jaet-
taisiin maksuttomia kuukautissiteitä ja tamponeja edellä mainitulla kuu-
kausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin kolme mil-
joonaa euroa. Kustannusarvio ei sisällä kuukupin käytön kustannusar-
viota eikä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli 25-vuotiaiden naisten 
kuukautisvälineiden kustannusarviota.

Helsingin kaupungin kaikilla toimialoilla on mahdollisuus tilata arvolisä-
verottomia terveyssiteitä sekä tamponeja HUS Logistiikan kautta. Va-
rastotilausjärjestelmästä tilattuna hinnat ovat seuraavat: kuukuppia ei 
ole valikoimassa, terveyssidepakkaus (halvin) 1,04 euroa (sisältää 20 
kappaletta siteitä) ja tamponipakkaus 1,10 euroa pakkaus (sisältää 16 
kappaletta tamponeja). Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille 
naisille jaettaisiin maksuttomia kuukautisvälineitä edellä mainitulla kuu-
kausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin 690 000 eu-
roa. Tämä kustannusarvio ei sisällä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli 
25-vuotiaiden naisten kuukautisvälineiden kustannusarviota eikä kuu-
kautisvälineiden jakeluun liittyviä henkilöresurssi- ja tilakustannuksia. 
Vuoden 2021 talousarviossa ei ole varattu rahaa ilmaisten kuukautisvä-
lineiden jakamiselle.

Toimeentulotukilaissa (1426/1997) säädetään perustoimeentulotuen 
myöntämisen edellytykset ja oikeus siihen määräytyy Suomessa oles-
kelun perusteella. Perustoimeentulotuki koskee jokaista tuen tarpeessa 
olevaa, joka ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnal-
laan, toimeentuloa turvaavilla muilla etuuksilla, muilla tuloillaan tai va-
roillaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai 
muulla tavalla. Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämään perustoi-
meentulotukeen sisältyy hygieniatarvikkeiden kustannukset, joten Ke-
lasta ja kunnista ei erikseen myönnetä vähävaraisille toimeentulotukea 
kuukautisvälineisiin.

Terveysasemien perustehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja kiireettö-
mästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä 
samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon 
mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon tehtävänä on oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvon-
ta, lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen, koulujen 
terveydellisten olojen valvonta sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden edistäminen. (Terveydenhuoltolaki 
1326/2010.)

Kouluissa ja oppilaitoksissa on yksittäisiä kuukautisvälineitä annettava-
na äkillisissä tilanteissa oppilaille, joilla ei ole mukana omia kuukautis-
välineitä ja kuukautiset alkavat kesken koulupäivän. Koulu- ja opiskelu-
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terveydenhuollon tehtävänä ei ole maksuttomien kuukautisvälineiden 
tarvikejakelu, eikä sitä ole mahdollista terveydenhoitajan kautta toteut-
taa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälineiden 
jakaminen terveysasemilla ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 
nuorille ja vähävaraisille ei kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin ter-
veysasemien ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. So-
siaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kansallinen päätös eduskun-
nassa kuukautisvälineiden arvolisäveron alentamisesta parantaisi su-
kupuolten välistä tasa-arvoa, kun kuukautisvälineiden hinnan laskiessa 
naisille ja tytöille kohdistuva kustannusrasite pienentyisi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuukautisvälineiden kustannusten alentaminen mahdollisesti vähentäi-
si niin sanottua kuukautisköyhyyttä. Kuukautisvälineiden käyttö ja nii-
den riittävä vaihtaminen puhtaisiin, yhdistettynä hyvään intiimihygieni-
aan kuukautisten aikana, edistää terveyttä ja vahvistaa sosiaalista sekä 
psyykkistä hyvinvointia." 

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Touko Niinimäki: Lisätään seuraava muotoilu ennen Terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa olevan kappaleen loppuun: 
"Lautakunta toteaa kuitenkin samalla myös, että aihe on tärkeä suku-
puolien tasa-arvon sekä sosioekonomisen oikeudenmukaisuuden kan-
nalta, ja toivoo Helsingin kaupungin kartoittavan vuonna 2021 tapoja 
toteuttaa esimerkiksi koulu- ja/tai terveysasemakohtaista pilottia, jota 
kokeiltaisiin vuoden 2022 talousarvioesityksen puitteissa."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Touko Niinimäki)

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Ma-
ritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Karita Toijonen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 53 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/13
19.01.2021

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

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Kati Juva, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Jäsen Touko Niinimäen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 7.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683

mervi.korpela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Amanda Pasasen ja 23 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista 
nuorille ja vähävaraisille:

"Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että Helsinki selvittää mahdollisuutta 
tarjota maksuttomia kuukautisvälineitä nuorille sekä kaikille itsensä vä-
hävaraisiksi kokeville. Aloitteen mukaan kuukautisiin liittyvään kuukau-
tisköyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon on tärkeää puuttua. Il-
maisia kuukautisvälineitä tulisi olla tarjolla kouluissa ja terveyskeskuk-
sissa. 

Kuukautisköyhyydestä puhuttaessa (englanniksi period poverty) viita-
taan tilanteeseen, jossa terveyssiteiden ja tamponien osto voi lohkaista 
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suuren osan viikon käyttövaroista, varsinkin jos samassa taloudessa 
asuu useampi nainen. 

Skotlanti on ensimmäinen kansakunta, jossa jaetaan kaikille naisille il-
maisia kuukautissiteitä ja tamponeja. Skotlannissa ilmaiset kuukautis-
välineet ovat haettavissa apteekeista, monitoimitaloista tai nuorisoker-
hoista. 

Eduskunnassa tehtiin vuonna 2017 lakialoite kuukautisvälineiden ar-
vonlisäveron alentamisesta, mutta lakialoite ei edennyt. Suomessa 
kuukautisvälineet kuuluvat 24 prosentin arvonlisäverokantaan. Esimer-
kiksi lääkkeet kuuluvat alennettuun kymmenen prosentin verokantaan. 
EU:n arvonlisäverodirektiivi mahdollistaa kuukautisvälineiden verotta-
misen alennetussa farmakologisten tuotteiden kategoriassa. Kuukau-
tisvälineet on siirretty alennettuun arvonlisäverokantaan ainakin Rans-
kassa ja Isossa-Britanniassa.

Kuukautisvälineiden hinnat vaihtelevat tuotteesta ja kaupasta riippuen. 
Kahdenkymmenen tamponin paketti maksaa kahdesta viiteen euroa, ja 
paketti kuukautissiteitä noin saman verran. Kuukuppi maksaa noin 25 
euroa, ja sitä voi käyttää useamman vuoden. Karkeana arviona voi-
daan edellä mainitun perusteella käyttää noin viiden euron kustannusta 
kuukausittain per henkilö. Vuonna 2019 Helsingissä oli 12–25-vuotiaita 
naisia 52 229. Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille naisille jaet-
taisiin maksuttomia kuukautissiteitä ja tamponeja edellä mainitulla kuu-
kausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin kolme mil-
joonaa euroa. Kustannusarvio ei sisällä kuukupin käytön kustannusar-
viota eikä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli 25-vuotiaiden naisten 
kuukautisvälineiden kustannusarviota.

Helsingin kaupungin kaikilla toimialoilla on mahdollisuus tilata arvolisä-
verottomia terveyssiteitä sekä tamponeja HUS Logistiikan kautta. Va-
rastotilausjärjestelmästä tilattuna hinnat ovat seuraavat: kuukuppia ei 
ole valikoimassa, terveyssidepakkaus (halvin) 1,04 euroa (sisältää 20 
kappaletta siteitä) ja tamponipakkaus 1,10 euroa pakkaus (sisältää 16 
kappaletta tamponeja). Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille 
naisille jaettaisiin maksuttomia kuukautisvälineitä edellä mainitulla kuu-
kausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin 690 000 eu-
roa. Tämä kustannusarvio ei sisällä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli 
25-vuotiaiden naisten kuukautisvälineiden kustannusarviota eikä kuu-
kautisvälineiden jakeluun liittyviä henkilöresurssi- ja tilakustannuksia. 
Vuoden 2021 talousarviossa ei ole varattu rahaa ilmaisten kuukautisvä-
lineiden jakamiselle.

Toimeentulotukilaissa (1426/1997) säädetään perustoimeentulotuen 
myöntämisen edellytykset ja oikeus siihen määräytyy Suomessa oles-
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kelun perusteella. Perustoimeentulotuki koskee jokaista tuen tarpeessa 
olevaa, joka ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnal-
laan, toimeentuloa turvaavilla muilla etuuksilla, muilla tuloillaan tai va-
roillaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai 
muulla tavalla. Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämään perustoi-
meentulotukeen sisältyy hygieniatarvikkeiden kustannukset, joten Ke-
lasta ja kunnista ei erikseen myönnetä vähävaraisille toimeentulotukea 
kuukautisvälineisiin.

Terveysasemien perustehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja kiireettö-
mästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä 
samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon 
mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon tehtävänä on oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvon-
ta, lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen, koulujen 
terveydellisten olojen valvonta sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden edistäminen. (Terveydenhuoltolaki 
1326/2010.)

Kouluissa ja oppilaitoksissa on yksittäisiä kuukautisvälineitä annettava-
na äkillisissä tilanteissa oppilaille, joilla ei ole mukana omia kuukautis-
välineitä ja kuukautiset alkavat kesken koulupäivän. Koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon tehtävänä ei ole maksuttomien kuukautisvälineiden 
tarvikejakelu, eikä sitä ole mahdollista terveydenhoitajan kautta toteut-
taa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälineiden 
jakaminen terveysasemilla ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 
nuorille ja vähävaraisille ei kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin ter-
veysasemien ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. So-
siaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kansallinen päätös eduskun-
nassa kuukautisvälineiden arvolisäveron alentamisesta parantaisi su-
kupuolten välistä tasa-arvoa, kun kuukautisvälineiden hinnan laskiessa 
naisille ja tytöille kohdistuva kustannusrasite pienentyisi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuukautisvälineiden kustannusten alentaminen mahdollisesti vähentäi-
si niin sanottua kuukautisköyhyyttä. Kuukautisvälineiden käyttö ja nii-
den riittävä vaihtaminen puhtaisiin, yhdistettynä hyvään intiimihygieni-
aan kuukautisten aikana, edistää terveyttä ja vahvistaa sosiaalista sekä 
psyykkistä hyvinvointia." 

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen ja 23 muun val-
tuutetun aloitteesta koskien maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoa-
mista nuorille ja vähävaraisille. Lausuntoa on pyydetty viimeistään 
10.2.2021. Lausuntoa on myös pyydetty kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683

mervi.korpela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 14
Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuudet

HEL 2020-013188 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hallintolain 50 §:n 1 momentin 1 
kohdan nojalla poistaa päätöksensä 15.12.2020 § 276 ja ratkaista 
asian uudelleen seuraavasti: 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuuksia kos-
kevan toimivallan siirtämisen päätöksen liitteen 1 mukaisesti siten, että 
se tulee voimaan 1.1.2021. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen päivitetty 19.1.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti

Liite 1
Päätöksenteon tuki Esitysteksti

Liite 1
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.12.2020 § 276 sosiaali- ja ter-
veystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista. Kyseisen päätök-
sen liitteestä oli teknisen virheen vuoksi poistunut sairaala-, kuntoutus 
ja hoivapalvelujen kotihoidon ohjaajan toimivalta päättää asiakaspalve-
lun ostoista ja muiden palvelujen ja tavaroiden ostoista.

Hallintolain 50 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan viranomainen voi 
poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos pää-
tös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Tä-
män vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta poistaa sosiaali- ja terveys-
lautakunnan päätöksen 15.12.2020 § 276 ja ratkaisee asian uudelleen 
siten, että hankintavaltuuksiin lisätään sairaala-, kuntoutus ja hoivapal-
velujen kotihoidon ohjaajan toimivalta päättää asiakaspalvelun ostoista 
enintään 10 000 euroon asti ja muiden palvelujen ja tavaroiden ostoista 
enintään 5 000 euroon asti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen päivitetty 19.1.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti

Liite 1
Päätöksenteon tuki Esitysteksti

Liite 1
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Esitysteksti

Liite 1

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2020 § 276

HEL 2020-013188 T 00 01 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuuksia kos-
kevan toimivallan siirtämisen päätöksen liitteen 1 mukaisesti siten, että 
se tulee voimaan 1.1.2021.

Voimaan tullessaan päätös kumoaa edellisen hankintavaltuuksia kos-
kevan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 4.2.2020 § 19.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Luostarinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 21184

sari.luostarinen(a)hel.fi
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§ 15
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 16
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 17
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 18
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 64 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/19
19.01.2021 Salassa pidettävä

JulkL (621/1999) 24.1 § 
25 k

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

§ 19
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 20
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 4.1.2021

2 § Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttämi-
nen yksilöhuollon asioissa 1.2.2021 lukien

Toimialajohtaja 7.1.2021

3 § Varallaolojärjestelmä lasten vastaanotossa, ympärivuorokautisessa 
perhekuntoutuksessa ja nuorten vastaanotossa 1.1.2021 alkaen

Toimialajohtaja 13.1.2021 

4 § Mobiilityöpisteiden ja vaunujen/kärryjen hankinta sosiaali- ja ter-
veystoimialan yksiköihin

Toimialajohtaja 15.1.2021

5 § Tiedonsiirtolupa tietokannan siirtoon poistuvalta palvelimelta uudel-
le palvelinalustalle

6 § Sääntökirja ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelille

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 11.1.2021

2 § Suun terveydenhuollon toimipisteiden tilapäinen sulkeminen helmi-
kuussa 2021

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 13.1.2021

3 § Päätös hammaslaboratoriopalvelujen väliaikaisesta järjestämisestä 
markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 19.1.2021

4 § Rokotushenkilöstön vuokrauksen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 7.1.2021

2 § Hankinta, apuvälinepesukone, sosiaali- ja terveystoimiala

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 8.1.2021
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3 § Seniorikeskusten lyhytaikaishoidon keskittämisen jatkaminen 
31.1.2021 saakka

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 14.1.2021

4 § Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 18.1.2021

5 § Laakson sairaalan osaston 11 sairaansijojen väliaikainen vähentä-
minen henkilöstövajeen vuoksi

Hallintojohtaja 13.1.2021

2 § Palvelumuotoilun hankinta

Tietohallintopäällikkö 12.1.2021

2 § Oikeuden antaminen tietohallintopalvelujen yksiköiden toimenhalti-
joille hankintojen tekemiseksi

3 § Titanian PegasosMukana-liittymän ylläpitosopimuksen irtisanomi-
nen

4 § Vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistointi

Tietohallintopäällikkö 14.1.2021

5 § Ohjelmistorobotiikan palveluiden hankinta Palvelukeskus Helsinki -
liikelaitokselta

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että päätösehdotukselle 
lisättiin seuraava päätös:

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 19.1.2021

4 § Rokotushenkilöstön vuokrauksen hankinta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityk-
sen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 28743

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja 4.1.2021

2 § Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttämi-
nen yksilöhuollon asioissa 1.2.2021 lukien

Toimialajohtaja 7.1.2021

3 § Varallaolojärjestelmä lasten vastaanotossa, ympärivuorokautisessa 
perhekuntoutuksessa ja nuorten vastaanotossa 1.1.2021 alkaen

Toimialajohtaja 13.1.2021 

4 § Mobiilityöpisteiden ja vaunujen/kärryjen hankinta sosiaali- ja ter-
veystoimialan yksiköihin

Toimialajohtaja 15.1.2021

5 § Tiedonsiirtolupa tietokannan siirtoon poistuvalta palvelimelta uudel-
le palvelinalustalle

6 § Sääntökirja ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelille

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 11.1.2021

2 § Suun terveydenhuollon toimipisteiden tilapäinen sulkeminen helmi-
kuussa 2021

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 13.1.2021

3 § Päätös hammaslaboratoriopalvelujen väliaikaisesta järjestämisestä 
markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 7.1.2021

2 § Hankinta, apuvälinepesukone, sosiaali- ja terveystoimiala

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 8.1.2021

3 § Seniorikeskusten lyhytaikaishoidon keskittämisen jatkaminen 
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31.1.2021 saakka

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 14.1.2021

4 § Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 18.1.2021

5 § Laakson sairaalan osaston 11 sairaansijojen väliaikainen vähentä-
minen henkilöstövajeen vuoksi

Hallintojohtaja 13.1.2021

2 § Palvelumuotoilun hankinta

Tietohallintopäällikkö 12.1.2021

2 § Oikeuden antaminen tietohallintopalvelujen yksiköiden toimenhalti-
joille hankintojen tekemiseksi

3 § Titanian PegasosMukana-liittymän ylläpitosopimuksen irtisanomi-
nen

4 § Vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistointi

Tietohallintopäällikkö 14.1.2021

5 § Ohjelmistorobotiikan palveluiden hankinta Palvelukeskus Helsinki -
liikelaitokselta

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 28743

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 5, 9 (A), 11, 12, 13 ja 20 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18 ja 19 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
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 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.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 9 (B), 10 (B) ja 14 §: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, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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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.

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 10 § (A).

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
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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.

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
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 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.

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.
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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
 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
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 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)

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.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Veera Komulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Reko Ravela

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.01.2021.


