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Kokousaika 16.02.2021 16:15 - 17:39

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1 / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita (etänä) varapuheenjohtaja
Aro, Katju (etänä) läsnä: 29 - 37 §, klo 16:25 - 17:39
Bergman, Leo (etänä)
Ehrnrooth, Cecilia (etänä)
Heistaro, Sami (etänä)
Hyvärinen, Maritta (etänä)
Juva, Kati (etänä)
Niinimäki, Touko (etänä)
Niskanen, Aleksi (etänä)
Ravela, Reko (etänä)
Abib, Mukhtar (etänä) varajäsen
Oranen, Sanna-Mari (etänä) varajäsen

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
Pekkanen, Suvi (etänä) lakimies
Juutilainen-Saari, Jaana (etänä) viestintäpäällikkö
Korhonen, Soili hallintoasiantuntija
Joutsio, Jimi (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

läsnä: 28 - 29 §, klo 16:15 - 16:58 
sekä 32 - 37 §, klo 17:01 - 17:39

Turunen, Erja (etänä) ruokapalveluasiantuntija
läsnä: 30 §, klo 16:58 - 17:01

Härkönen, Milla (etänä) ruokapalveluasiantuntija
läsnä: 30 §, klo 16:58 - 17:01

Lehtinen, Marita (etänä) hankinta-asiantuntija
läsnä: 30 §, klo 16:58 - 17:01
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Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
28-37 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
28-37 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen hallintoasiantuntija
28-37 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta

16.02.2021

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

§ Asia

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

29 Asia/2 Ilmoitusasiat

30 Asia/3 Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun sekä Myl-
lypuron seniorikeskuksen ruokapalvelujen kilpailutus

31 Asia/4 Kallion virastotalon henkilöstöruokapalvelujen kilpailutus

32 Asia/5 Suorahankinta koskien lähihoitajien vuokraamista kotihoitoon ja kun-
touttavaan arviointiyksikköön

33 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mia Haglundin ym. aloitteesta asunnon saamisen helpottamiseksi 
turvakotijakson jälkeen

34 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Jukka Järvisen ym. päihteettömiä asumispalveluja koskevasta 
valtuustoaloitteesta

35 Asia/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteeseen koskien ympärivuotista hä-
tämajoitusta EU-kansalaisille

36 Asia/9 Oikaisuvaatimus koskien päätöstä lastensuojelun vastaanottoperhe-
hoitajien kulukorvauksen muutoksesta 1.1.2021 alkaen

37 Asia/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 28
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 Kati Juvan ja varatarkasta-
jaksi jäsen Maritta Hyvärisen.

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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§ 29
Ilmoitusasiat

Päätös

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 30
Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun sekä 
Myllypuron seniorikeskuksen ruokapalvelujen kilpailutus

HEL 2020-013901 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A. hyväksyä Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilin-
nun sekä Myllypuron seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinnan kes-
keiset periaatteet ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään 
tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutok-
sia.

B. oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan

 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 Jimi Joutsio ei osallistunut tämän asian kä-
sittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Ruokapalveluasiantuntijat Erja Turunen ja Milla Härkönen sekä hankin-
ta-asiantuntija Marita Lehtinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä. Heitä kuultiin samalla myös 
Kallion virastotalon henkilöstöruokapalvelujen kilpailutusta koskevassa 
asiassa (tämän pöytäkirjan § 31).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Milla Härkönen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43118

milla.harkonen(a)hel.fi
Erja Turunen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43030

erja.turunen(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi
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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§ )
6 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
7 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ruokapalveluasiantuntijat Erja Turunen ja Milla Härkönen sekä hankin-
ta-asiantuntija Marita Lehtinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Palveluhankinta koskee sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalveluihin kuuluvien Munkkiniemen palvelukeskuksen ja 
päivätoiminta Sinilinnun sekä Myllypuron seniorikeskuksen ruokapalve-
lujen järjestämistä yksikköjen asiakkaille liitteenä olevien palveluku-
vausten mukaisesti.

Palvelukeskuksen ja seniorikeskuksen toiminta on ympärivuorokautista 
ja ruokapalveluja tarvitaan vuoden jokaisena päivänä. Munkkiniemen 
palvelukeskus toimii arkipäivisin ja Myllypuron seniorikeskus joka päi-
vä. Hankittaviin palveluihin kuuluvat ruokapalvelujen suunnittelu, tuot-
taminen, ruoan toimittaminen asiakkaalle noudattaen sovittuja aikatau-
luja ja toimintatapoja sekä palvelun kehittäminen palvelukuvauksessa 
määritellyllä tavalla.

Palveluntuottaja suunnittelee tilaajan määrittelemien ruokavalioiden to-
teutuksessa tarvittavat ruokalistat ja ruokaohjeet.
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Yksikköjen asiakkaat ovat ikääntyneitä henkilöitä, päivätoiminnan 
asiakkaita, ulkopuolisia asiakkaita sekä palvelukeskusten henkilökun-
taa. Munkkiniemen palvelukeskuksessa asiakkaita käy päivittäin noin 
160 ja Myllypuron seniorikeskuksessa noin 136. Lounaspalveluja käyt-
tävää henkilökuntaa on seniorikeskuksessa noin 130 ja kotihoidossa 
noin 100.

Tuotettavat palvelut ja niiden sisältö ovat:

 Asukasruokailuun sisältyvät aamupala, lounas, välipala, päivällinen 
ja iltapala sekä tarvittaessa yöpala.

 Päivätoiminnan ruokailuun sisältyvät aamupala, lounas, päiväkahvi 
tai lounas, päiväkahvi ja päivällinen.

Palvelun käyttäjien itse maksettavat palvelut:

 Palvelukeskusateriaan sisältyvät kaikki aterian osat: pääruoka, 
energialisäke, lämmin kasvislisäke, salaatti, öljypohjainen salaatin-
kastike, leipä, levite, ruokajuoma ja jälkiruoka.

 Henkilöstölounas, jonka sisältö on sama kuin asukasruokailussa tai 
palvelukeskusateriassa.

 Tilaustarjoilut ja välitystuotteet, joihin sisältyy asiakkaan tilaustarjoilu 
asiakkaan tarpeiden mukaan sekä elintarvikkeita välitystuotteina 
osastoille.

Hankinnan taustaa

Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun ruokapal-
velut

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 § 322 hyväksyä Palmia-
liikelaitoksen henkilöstöruokailu- kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelu-
toimintoja välittömästi jatkavan palveluyhtiön perustamisen. Valtuusto 
hyväksyi samalla Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen perustettavalle palve-
luyhtiölle.

Perustetulla palveluyhtiöllä tuli olla mahdollisuus valmistautua toimi-
maan kilpailuilla markkinoilla ennen kuin kaupunki alkaa kilpailuttaa 
palveluyhtiön tuottamia palveluita. Vastaavasti kaupungin virastot ja lai-
tokset tarvitsivat aikaa valmistautua tarvitsemiaan palveluja koskevien 
kilpailutusten järjestämiseen. Edellä mainittujen tavoitteiden saavutta-
miseksi jatkovalmistelun aikana laadittiin siirtymäaikajärjestelyä koske-
vat periaatteet.

Siirtymäaikajärjestelyn keskeinen lähtökohta on se, että kaupungin tar-
vitsemista palveluyhtiön toimialaan kuuluvista palveluista luodaan viisi 
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tarkoituksenmukaista kokonaisuutta eli koria. Kukin kokonaisuus vas-
taa noin 20 prosenttia yhtiöitettävien toimintojen yhteenlasketusta liike-
vaihdosta. Kokonaisuuksien muodostamisessa otetaan liikevaihdon li-
säksi huomioon muun muassa nykyisten kaupungin sisäisten sopimus-
ten kesto, asiakasvirasto sekä maantieteellinen alue.

Sopimuskokonaisuudet määriteltiin syksyn 2014 aikana yhteistyössä 
kaupunginkanslian ja Palmian kesken asiakasvirtojen tarpeet huomioon 
ottaen.

Palmia aloitti yhtiömuotoisena 1.1.2015 tuottamalla kiinteistö-, siivous-, 
turva ja ravintolapalveluja. Liikelaitokseksi jäänyt osa jatkoi koulu- päi-
väkoti- ja hoivaruokapalvelujen sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelujen 
tuottamista nimellä Palvelukeskus Helsinki.

Helsingin kaupunginhallitus on 20.10.2014 § 1053 kehottanut kaupun-
gin virastoja ja laitoksia solmimaan 30.12.2014 mennessä siirtymäaika-
järjestelyn mukaisesti palveluyhtiön kanssa määräaikaiset sopimukset 
ja kilpailuttamaan palvelut määräaikaisten sopimusten jälkeen.

Sosiaali- ja terveystoimiala, silloinen sosiaali- ja terveysvirasto, solmi 
sopimuksen 1.1.2015 palvelujen tuottamisesta Palmian kanssa. Sopi-
muksessa sovittiin henkilöstöruokailu, kiinteistö-, siivous- ja turvapalve-
luista, joita Palmia tuottaa määräaikaisesti toimialalle. Palvelut on jaettu 
koreihin, jotka kilpailutetaan sopimuksessa sovitulla aikataululla.

Munkkiniemen palvelukeskuksen ruokapalvelut kuului koriin 1, jonka 
sopimus oli voimassa kolme vuotta. Määräaikainen sopimus alkoi 
1.1.2015 ja päättyi 31.12.2018, minkä jälkeen ruokapalvelut kilpailutet-
tiin. Kilpailutettu sopimus päättyi 14.1.2021.

Munkkiniemen palvelukeskuksen päivätoiminnan ruokailut tuottaa 
16.1.–30.6.2021 välisenä aikana Palvelukeskus Helsinki. Munkkinie-
men palvelukeskuksen ravintola on suljettuna 30.6.2021 asti.

Myllypuron seniorikeskuksen ruokapalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätti 24.11.2015 § 344 ruokahuolto-
palvelujen kilpailutussuunnitelmasta, jolla lisätään viraston (nykyisin 
toimiala) kilpailutettujen ruokahuoltopalvelujen määrää 20 prosenttiin 
viiden vuoden kuluessa. Myllypuron seniorikeskuksen ruokapalvelut oli 
ajoitettu kilpailutettavaksi 2018. Kilpailutus tehdään nyt, koska Myllypu-
ron seniorikeskuksen saneeraus viivästyi ja saneeraus valmistuu elo-
kuussa 2021.
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Helsingin kaupungilla on toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus 
Palvelukeskus Helsingin kanssa Myllypuron seniorikeskuksen asukas-
ruokailun tuottamisesta.

Hankintamenettely

Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun sekä Myl-
lypuron seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinnasta järjestetään tar-
jouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) mu-
kaisesti avoimella menettelyllä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jon-
ka perusteena on paras hinta-laatusuhde.

Kohteeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Lisäksi hankintapäätök-
sessä hankinnan kohteeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja varalle.

Mikäli valittu palvelutuottaja ei pysty tuottamaan palvelua sopimuksen 
mukaisesti ja sopimus joudutaan purkamaan ennenaikaisesti, on varal-
la olevan palveluntuottajan kanssa mahdollista solmia sopimus.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1–6: palvelukuvaukset (2 
kpl), tarjouspyyntö, vastuullisuussuunnitelma, työllistäminen, sopimus-
luonnos.

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, tarjouspyyntöasiakirjo-
ja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä tarjoa-
jalle ja palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Palveluiden vä-
himmäislaatu on esitetty palvelukuvauksessa.

Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaa-
timusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekni-
seen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. 
Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. Tarjoajien tulee 
täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaa-
timukset.
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Tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellista edulli-
suutta, jossa hinnan painoarvo on 50 ja laadun 50. Henkilöstön lou-
naan hinta on määritetty tarjouspyynnössä.

Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat ehdottomia, ja niillä taa-
taan vaadittu laatutaso palvelulle.

Vastuullisuuskriteerit hankinnassa

Hiilineutraali Helsinki 2035

Helsingin kaupunki on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuu-
toksen hillinnässä kaupunkistrategiassaan. Helsingin tavoitteena on ol-
la hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelmaan pohjautuvassa sosiaali- ja terveystoimialan ym-
päristöohjelmassa on tavoitteena, että ympäristövaikutuksiltaan merkit-
tävien hankintojen kilpailutuksissa käytetään ympäristökriteerejä vä-
himmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena merkittävällä painoarvolla.

Osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutuminen 
hankinnassa huomioidaan keskeisesti ilmastonäkökulma. Valittu palve-
luntuottaja edellytetään huomioimaan hankinnan kohteen mukaisen 
toiminnan aiheuttamat ilmasto- ja ympäristövaikutukset tarjouspyynnön 
mukaisesti. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty 
tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" sekä palvelu-
kuvauksessa.

Tarjouspyynnössä edellytetään, että palveluntuottaja ottaa palveluntuo-
tannossaan huomioon Helsingin kaupungin tahtotilan edistää kestävää 
kehitystä ja hankinnan kohteen mukaisen toiminnan vastuullisuutta.

Tarjoaja voi saada pisteitä asettamalla vastuullisuussuunnitelmaan 
konkreettisia toimenpiteitä ja mittareita, joilla vähennetään hankinnan 
kohteen mukaisen palvelun haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Kriteereiden valinnassa on huomioitu palvelun kohderyhmä, tarjonnan 
laajuus ja hintataso. Kaupungilla pyritään parasta aikaa huomioimaan 
ilmastotavoitteet ja vastuullisuus entistä paremmin ruokahankintojen 
kriteereissä ja luomaan yhdenmukaista tasoa kaupunkiorganisaatiossa. 
Kehittämistyö on vielä kesken, ympäristö- ja vastuullisuuskriteereiden 
muodostamista edistetään markkinakeskustelulla ja tarjouskilpailuissa.

Ympäristövaikutusten huomioiminen näkyy kilpailutuksessa sekä tar-
jousten pisteytyksessä sekä palvelukuvauksen vähimmäisvaatimuksis-
sa. Lisäksi ympäristövaikutusten huomioimista seurataan sopimuskau-
della. Kilpailutuksessa on käytetty ympäristö- ja vastuullisuuskriteerejä, 
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jotka soveltuvat tähän palveluun. Kriteereiden valinnassa on huomioitu 
palvelun kohderyhmä, tarjonnan laajuus ja hintataso.

Pisteitä saa kasvisruoan osuuden lisäämisestä, Itämerestä kestävästi 
pyydetyn kalan osuuden lisäämisestä, satokauden tuotteiden osuudes-
ta, ruokahävikin ehkäisemisestä sekä näihin liittyvistä asiakaskuntaa 
osallistavista ja sen erityispiirteet huomioivista toimenpiteistä. Lisäksi 
tarjoaja voi saada pisteitä sitoutuessaan hankinnan kohteen mukaisen 
toiminnan raaka-aineiden vastuullisuuskriteereihin.

Tarjouspyynnössä on mukana työllistämisehto, jolla edistetään työttö-
mien työnhakijoiden työllistämistä. Palveluntuottajan on sitouduttava 
osana sopimusta työllistämään vähintään yksi työllistettävä sopimus-
kauden aikana, kun palvelujen ostojen määrä ylittää 300 000 euroa (alv 
0 %) ja jos ostot ylittävät 700 000 euroa (0 %) tulee työllistää kaksi 
henkilöä vähintään 9 kuukaudeksi kokoaikaiseen, työssäoloehdon täyt-
tävään työsuhteeseen (vähintään 18 tuntia viikossa).

Hankinnasta solmittava sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden perussopimuskaudelle.

Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun sopimuk-
sen alkamisajankohta on suunniteltu alkavaksi 1.7.2021 ja Myllypuron 
seniorikeskuksen sopimuksen alkamisajankohdaksi 15.8.2021.

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2+2) kahden vuoden mittaisella 
optiokaudella. Yhteensä optiomahdollisuus on enintään neljä (4) vuotta.

Optiokauden käyttöönotosta tilaaja päättää ja ilmoittaa erikseen kuusi 
(6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Optio-
kaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin sen mukaisesti 
kuin ehdot ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Tarjousasiakirjoissa esitetyt arvioidut hankintamäärät perustuvat aiem-
pien vuosien ostoihin, eivätkä ne sido Helsingin kaupunkia.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, jolle tilaajan teh-
tävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa 
sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se 
on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perus-
teltua.
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Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 19.1.2021, § 14 päättänyt sosiaali ja 
terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että sairaa-
la-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa sairaa-
la-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta pää-
töksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Milla Härkönen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43118

milla.harkonen(a)hel.fi
Erja Turunen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43030

erja.turunen(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(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§ )
6 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
7 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 31
Kallion virastotalon henkilöstöruokapalvelujen kilpailutus

HEL 2020-008392 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A.  hyväksyä Kallion virastotalon henkilöstön ruokapalvelujen hankin-
nan keskeiset periaatteet ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan te-
kemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä 
muutoksia.

B.  oikeuttaa hallintojohtajan

 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 Jimi Joutsio ei osallistunut tämän asian kä-
sittelyyn ja oli poistuneena kokouksesta koko asian käsittelyn ajan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Erja Turunen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43030

erja.turunen(a)hel.fi
Reetta Huomo, projektiasiantuntija, puhelin: 310 23600

reetta.huomo(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(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§ )
6 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
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Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ruokapalveluasiantuntijat Erja Turunen ja Milla Härkönen sekä hankin-
ta-asiantuntija Marita Lehtinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan kohde

Palveluhankinta koskee Kallion virastotalon henkilöstöravintola ruoka- 
ja kahvilapalveluja virastotalossa työskenteleville työntekijöille ja ulko-
puolisille asiakkaille liitteenä olevien palvelukuvausten mukaisesti.

Ruokapalveluihin kuuluvat ruoan suunnittelu, valmistaminen ja lounas-
tarjoilu, ruoan mukaan ottamisen mahdollisuus, kahvilapalvelut, sekä 
virastotalon tilauspalvelut eri muotoisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Li-
säksi ruokapalveluihin kuuluu tuottaa Kallion nuorten vastaanoton ruo-
kapalvelut.

Kallion virastotalossa työskentelee yhteensä noin 700 työntekijää. 
Henkilömäärä vaihtelee. Työntekijät ovat tehneet vuoden 2020 loppuun 
saakka työtä pääsääntöisesti toimistolla, mutta etätyökäytännöt voivat 
muuttua tulevaisuudessa ja vaikuttaa palvelujen käyttäjämäärään.

Kallion virastotalon ravintola- ja kahvilatilat sijaitsevat virastotalon pää-
rakennuksen sisääntulon sisääntulokerroksessa. Virastotalon ovet ovat 
avoinna arkisin klo 7.45–16.00. Muina aikoina sisään virastotaloon 
pääsee kulkukortilla.

Kallion virastotalon henkilöstöravintolaa ja kahvilaa käyttävät talossa 
työskentelevien lisäksi ulkopuoliset asiakkaat.

Ravintolan toteutuneet myyntimäärät ja liikevaihto vuonna 2019 olivat:
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 Soten lounassubventiot noin 265 000 euroa (alv 0 %)
 Tilaustarjoiluiden liikevaihto oli noin 200 000 euroa (alv 0 %)
 Kallion nuorten vastaanoton myynti oli noin 37 000 euroa (alv 0 %)

Tammi-marraskuun 2020 asiakasmäärät ovat olleet seuraavat:

 Soten lounassubventiot noin 175 000 euroa (alv 0 %)
 Tilaustarjoiluiden liikevaihto oli noin 40 000 euroa (alv 0 %)
 Kallion nuorten vastaanoton myynti oli noin 34 000 euroa (alv 0 %)

Kahvila on avoinna arkisin vähintään 7.45–16.00. Ravintola on avoinna 
arkisin vähintään klo 10.30–13.30. Palveluntuottaja voi halutessaan 
laajentaa aukioloaikoja näiden aikojen ulkopuolelle. Ravintolan ja kah-
vilan tulee olla avoinna myös kesällä. Tilaustarjoiluja tulee olla saatavil-
la arkisin klo 7.30–16.00 välisenä aikana ilman erillistä toimitus- tai tar-
joilukorvausta. Muina aikoina palvelutuottaja voi veloittaa tilaustarjoilus-
ta erillisen tarjoilukorvauksen.

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 § 322 hyväksyä Palmia-
liikelaitoksen henkilöstöruokailu- kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelu-
toimintoja välittömästi jatkavan palveluyhtiön perustamisen. Valtuusto 
hyväksyi samalla Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen perustettavalle palve-
luyhtiölle.

Perustetulla palveluyhtiöllä tuli olla mahdollisuus valmistautua toimi-
maan kilpailluilla markkinoilla ennen kuin kaupunki alkaa kilpailutta-
maan palveluyhtiön tuottamia palveluita. Vastaavasti kaupungin virastot 
ja laitokset tarvitsivat aikaa valmistautua tarvitsemiaan palveluja koske-
vien kilpailutusten järjestämiseen. Edellä mainittujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi jatkovalmistelun aikana laadittiin siirtymäaikajärjestelyä 
koskevat periaatteet. 

Siirtymäaikajärjestelyn keskeinen lähtökohta on se, että kaupungin tar-
vitsemista palveluyhtiön toimialaan kuuluvista palveluista luodaan viisi 
tarkoituksenmukaista kokonaisuutta eli koria. Kukin kokonaisuus vas-
taa noin 20 prosenttia yhtiöitettävien toimintojen yhteenlasketusta liike-
vaihdosta. Kokonaisuuksien muodostamisessa otetaan liikevaihdon li-
säksi huomioon muun muassa nykyisten kaupungin sisäisten sopimus-
ten kesto, asiakasvirasto sekä maantieteellinen alue. 

Sopimuskokonaisuudet määriteltiin syksyn 2014 aikana yhteistyössä 
kaupunginkanslian ja Palmian kesken asiakasvirastojen tarpeet huo-
mioon ottaen.
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Palmia aloitti yhtiömuotoisena 1.1.2015 tuottamalla kiinteistö-, siivous-, 
turva ja ravintolapalveluja. Liikelaitoksesi jäänyt osa jatkoi koulu- päivä-
koti- ja hoivaruokapalvelujen sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelujen tuot-
tamista nimellä Palvelukeskus Helsinki.

Helsingin kaupunginhallitus on 20.10.2014 § 1053 kehottanut kaupun-
gin virastoja ja laitoksia solmimaan 30.12.2014 mennessä siirtymäaika-
järjestelyn mukaisesti palveluyhtiön kanssa määräaikaiset sopimukset 
ja kilpailuttamaan palvelut määräaikaisten sopimusten jälkeen.

Sosiaali- ja terveystoimiala, silloinen virasto, solmi sopimuksen 
1.1.2015 palvelujen tuottamisesta Palmian kanssa. Sopimuksessa so-
vittiin henkilöstöruokailu, kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluista, joita 
Palmia tuottaa määräaikaisesti toimialle. Palvelut on jaettu koreihin, 
jotka kilpailutetaan sopimuksessa sovitulla aikataululla. 

Kallion virastotalon henkilöstöravintolan ruokapalvelut kuuluvat koriin 4, 
jonka sopimus oli voimassa kuusi vuotta. Määräaikainen sopimus alkoi 
1.1.2015 ja päättyi 31.12.2020. Kilpailutus siirtyi vuoteen 2021, koska 
vuokranantajalta puuttuivat ajan tasalla olevat tila- ja laitetiedot vuokra-
tason määrittelemiseksi. 

Tuotettavat palvelut

Palveluiden sisältö

 Ravintolan buffetlounas: valikoima kasvis-, kala-, liha- ja vegaanisia 
ruokia lisäkkeineen, keitto, lisäke-salaattipöytä, leivät ja levitteet, 
ruokajuoma, jälkiruoka sekä kahvi tai tee.

 Kahvilassa on tarjolla keitto- ja salaattilounas, joka täydentää ravin-
tolan lounasvalikoimaa.  

 Lisäksi kahvilassa tulee olla tarjolla kahvin ja teen lisäksi erilaisia 
makeita ja suolaisia leivonnaisia, täytettyjä leipiä ja sämpylöitä, 
smoothietä, jogurtteja ja muita välipalatuotteita, makeisia ja virvoi-
tusjuomia. 

 Tilaustarjoilut: palvelutuottajalta tilattavat palvelut ovat kokouskahvi-
tuksia, työlounaita, lautakuntatarjoiluja sekä edustus-, ilta-, ja sa-
tunnaisia viikonlopputilaisuuksia. 

Hankintamenettely

Kallion virastotalon henkilöstöruokapalvelujen hankinnasta järjestetään 
tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) 
mukaisesti avoimella menettelyllä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jon-
ka perusteena on paras hinta-laatusuhde.
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Kohteeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Lisäksi hankintapäätök-
sessä hankinnan kohteeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja varalle.

Mikäli valittu palvelutuottaja ei pysty tuottamaan palvelua sopimuksen 
mukaisesti ja sopimus joudutaan purkamaan ennenaikaisesti, on varal-
la olevan palveluntuottajan kanssa mahdollista solmia sopimus.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1–5 (palvelusopimusluon-
nos, palvelukuvaus, ympäristö- ja vastuullisuussuunnitelma, työllistä-
minen ja tarjouspyyntö).

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, tarjouspyyntöasiakirjo-
ja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä tarjoa-
jalle ja palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Palveluiden vä-
himmäislaatu on esitetty palvelukuvauksessa.

Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaa-
timusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekni-
seen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. 
Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. Tarjoajien tulee 
täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaa-
timukset.

Tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellista edulli-
suutta, jossa hinnan painoarvo on 25 ja laadun 75. Henkilöstön lou-
naan hinta on määritetty tarjouspyynnössä.

Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat ehdottomia, ja niillä taa-
taan vaadittu laatutaso palvelulle.

Hiilineutraali Helsinki 2035

Helsingin kaupunki on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuu-
toksen hillinnässä kaupunkistrategiassaan. Helsingin tavoitteena on ol-
la hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelmaan  pohjautuvassa sosiaali- ja terveystoimialan ym-
päristöohjelmassa on tavoitteena, että ympäristövaikutuksiltaan merkit-
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tävien hankintojen kilpailutuksissa käytetään ympäristökriteerejä vä-
himmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena merkittävällä painoarvolla.

Osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumista 
hankinnassa huomioidaan keskeisesti ilmastonäkökulma. Valitulta pal-
veluntuottajalta edellytetään huomioimaan hankinnan kohteen mukai-
sen toiminnan aiheuttamat ilmasto- ja ympäristövaikutukset tarjous-
pyynnön mukaisesti. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on 
selvitetty tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" sekä 
palvelukuvauksessa.

Vastuullisuuskriteerit hankinnassa

Tarjouspyynnössä edellytetään, että palveluntuottaja ottaa palveluntuo-
tannossaan huomioon Helsingin kaupungin tahtotilan edistää kestävää 
kehitystä ja hankinnan kohteen mukaisen toiminnan vastuullisuutta. 
Tarjoaja voi saada pisteitä asettamalla vastuullisuussuunnitelmaan 
konkreettisia toimenpiteitä ja mittareita, joilla vähennetään hankinnan 
kohteen mukaisen palvelun haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutusten huomioiminen näkyy kilpailutuksessa sekä tar-
jousten pisteytyksessä että palvelukuvauksen vähimmäisvaatimuksis-
sa. Lisäksi ympäristövaikutusten huomioimista seurataan sopimuskau-
della. Kilpailutuksessa on käytetty ympäristö- ja vastuullisuuskriteejä, 
jotka soveltuvat tähän palveluun.

Kriteereiden valinnassa on huomioitu palvelun kohderyhmä, tarjonnan 
laajuus ja hintataso. Kaupungilla pyritään parasta aikaa huomioimaan 
ilmastotavoitteet ja vastuullisuus entistä paremmin ruokahankintojen 
kriteereissä ja luomaan yhdenmukaista tasoa kaupunkiorganisaatiossa.

Kehittämistyö on vielä kesken, ympäristö- ja vastuullisuuskriteereiden 
muodostamista edistetään markkinakeskustelulla ja tarjouskilpailuissa.

Pisteitä saa kasvisruoan osuuden lisäämisestä, Itämerestä ja järvistä 
kestävästi pyydetyn kalan osuuden lisäämisestä, ruokahävikin ehkäi-
semisestä sekä näihin liittyvistä asiakaskuntaa osallistavista ja sen eri-
tyispiirteet huomioivista toimenpiteistä. Lisäksi tarjoaja voi saada pistei-
tä vastuullisesti tuotettujen  raaka-aineiden (muun muassa lähi- ja luo-
muraaka-aineet) hyödyntämisestä.

Tarjouspyynnössä on mukana työllistämisehto, jolla edistetään työttö-
mien työnhakijoiden työllistämistä. Palveluntuottajan on sitouduttava 
osana sopimusta työllistämään sopimuskauden aikana vähintään yksi 
(1) heikossa työmarkkina-asemassa oleva henkilö vähintään 9 kuukau-
deksi kokoaikaiseen, työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen (vähin-
tään 18 tuntia/viikossa).
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Hankinnasta solmittava sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden perussopimuskaudelle ja on 
suunniteltu alkavaksi 1.7.2021. 

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään vuoden (1) mittaisella optiokaudella.

Optiokauden käyttöönotosta tilaaja päättää ja ilmoittaa erikseen 6 kuu-
kautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Optiokaudella 
sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin eh-
dot ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Tarjousasiakirjoissa esitetyt hankintamäärät perustuvat aiempien vuo-
sien ostoihin, eivätkä ne sido Helsingin kaupunkia.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, jolle tilaajan teh-
tävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa 
sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se 
on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perus-
teltua.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 19.1.2021 § 14 päättänyt  sosiaali- ja 
terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että hallin-
tojohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtä-
vällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa hallintojohtajan tekemään han-
kinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 
500 000 euroa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Erja Turunen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43030

erja.turunen(a)hel.fi
Reetta Huomo, projektiasiantuntija, puhelin: 310 23600

reetta.huomo(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 32
Suorahankinta koskien lähihoitajien vuokraamista kotihoitoon ja 
kuntouttavaan arviointiyksikköön

HEL 2021-001348 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

A hankkia lähihoitajien vuokrausta kotihoitoon ja kuntouttavaan arvioin-
tiyksikköön Debora Oy:ltä, Hoiwa Oy:ltä, Kotipalvelu Eveltä ja Kotipal-
velu Mehiläinen Oy:ltä.

Hankinta toteutetaan suorahankintana hankintalain (1397/2016) 40 §:n 
2 momentin 4 kohdan mukaisesti. 

Palvelua hankitaan 1.2.2021 alkaen 30.4.2021 asti.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 1,6 miljoonaa eu-
roa.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin vaan palvelua tilataan tar-
peen mukaan.

B oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan
- tekemään hankinnasta päätöksen
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set
- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen teki seuraavat tekniset muutokset esitykseen:

- Päätösosan kohdan A lopusta poistetaan ylimääräinen sekä-sana.

- Päätöskohdasta B poistetaan maininta "- päättämään optiokauden 
käyttöönotosta".

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän teknisin muutok-
sin korjatun ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
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Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 56263
sanna.numminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Hankinnan kohteena on lähihoitajien vuokraus kotihoitoon ja kuntoutta-
vaan arviointiyksikköön. Kotihoidon työntekijöiden saatavuus on hei-
kentynyt, ja palvelujen järjestämisen varmistamiseksi hankitaan lisätyö-
voimaa täydentämään nykyisiä henkilöstön hankinnan prosesseja. Pal-
velun määrän ja laadun turvaaminen edellyttää lähihoitajavuokrauksen 
käynnistämistä. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on tehnyt hoitohenkilös-
tön vuokraamisen hankinnasta kotihoitoon ja kuntouttavaan arviointiyk-
sikköön päätöksen 18.12.2020 § 67, jonka perusteella on tehty hankin-
tasopimukset Debora Oy:n, Hoiwa Oy:n, Kotipalvelu Even ja Kotipalve-
lu Mehiläinen Oy:n kanssa. Palvelua hankittiin ajalla 17.12.2020 –
31.1.2021. Hankintaa jatketaan suorahankintana edellä mainittujen 
palveluntuottajien kanssa aiemmissa sopimuksissa sovituin ehdoin ja 
hinnoin. Hankinnan nimeä on täsmennetty, sillä hankinnan kohteena on 
lähihoitajien vuokraus.

Suorahankinnan peruste

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman 
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välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankin-
tayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheu-
tuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Hankintayksikkö katsoo, että suorahankintasopimusten tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä kotihoidon ja kuntouttavan arviointiyksikön 
toiminnan määrän ja laadun turvaamiseksi. Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimialla on voimassa oleva sopimus hoitohenkilöstön 
vuokraamisesta, mutta kyseisen sopimuksen sopimuskumppani ei pys-
ty tällä hetkellä toimittamaan kaupungille riittävästi henkilöstöä, minkä 
vuoksi määräaikaisen suorahankinnan tekeminen on välttämätöntä.

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja sopimuksen solmiminen

Hankintayksikkö toimittaa tämän päätöksen perusteella suorahankintaa 
koskevan ilmoituksen julkaistavaksi julkisten hankintojen sähköisessä 
ilmoituskanavassa Hilmassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

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

Hankintasopimus tullaan tekemään vasta sen jälkeen, kun hankintalain 
(1397/2016) 131 §:n mukainen suorahankintaa koskeva määräaika on 
umpeutunut. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä.

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan toimielimen pää-
töksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin 
päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimukset allekirjoittaa sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja. Mikäli ilmenee tarvetta sopimuk-
sen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä 
riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuk-
sen päättämistä koskeva päätösvalta on sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen johtajalla.

Hankintavaltuudet

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 19.1.2021 § 14 päättänyt 
sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista. Lähi-
hoitajien vuoraamisen hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisar-
vo on 1,6 miljoonaa euroa, mikä ylittää viranhaltijoiden hankintavaltuu-
det. Hankinnasta päättää siten sosiaali- ja terveyslautakunta.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 56263

sanna.numminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

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

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
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§ 33
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mia Haglundin ym. aloitteesta asunnon saamisen helpotta-
miseksi turvakotijakson jälkeen

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Reko Ravelan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henna Niiranen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen((a))hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2020-013661 Valtuutettu Mia Haglundin aloite Asunnon saami-
sen_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mia Haglundin ja 15 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausun-
non:

”Aloitteessa esitetään, että kaupunki luo käytännöt oman asunnon ha-
kemisen ja saannin helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen ja että käy-
tännöt luotaisiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja 
seudun turvakotien ja asuntopalveluiden kanssa.

Turvakodit Uudellamaalla
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Turvakodissa tarjotaan tukea, neuvontaa ja ohjausta akuutissa tilan-
teessa perheelle, joka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa. 

Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia laissa määriteltyjä erityispal-
veluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henki-
löille. Turvakodeissa kertyi vuonna 2019 yli 92 000 asumispäivää, ja 
yksi asiakas oli turvakodissa keskimäärin 17 päivää. Vuoden 2019 ai-
kana turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta. Valtakunnallisesti turvako-
tien asiakkaiden määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 6 prosentilla. 
Aikuisia asiakkaista oli 54 prosenttia ja lapsia 46 prosenttia.

Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi turvakotia. Niiden käyt-
töaste oli 85 %–93 % vuoden aikana, ja perhepaikkoja niissä oli 7–14. 
Vuonna 2019 niissä oli yli 36 000 asumispäivää. Yhtä turvakotia lukuun 
ottamatta, asumispäivien lukumäärä nousi Uudenmaan turvakodeissa 
vuodesta 2018 vuoteen 2019. 

(Lähde: Thl Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)

Perheiden kriisimajoitus turvakodissa

Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin 
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Jos perheessä on alaikäisiä 
lapsia, voidaan lastensuojelusta myös velvoittaa perhettä hakeutumaan 
turvakotiin lasten turvallisuuden takaamiseksi. Perhe ohjataan ensisi-
jaisesti Helsingissä sijaitseviin turvakoteihin tai tarvittaessa pääkau-
punkiseudulla siihen turvakotiin, jossa on tilaa. 

Oleellista on turvakotien asiakkaiden ja henkilöstön sekä sosiaali- ja 
asuntotoimen työntekijöiden välinen yhteistyö perheen asumisratkaisun 
järjestämiseksi turvakotimajoituksen jälkeen. Tärkeää on saada asun-
nonhaku vireille jo turvakodissa, jotta vältytään tilapäisen asumisen 
vaiheelta. 

Yhteistyötä parannetaan turvakotien kanssa kevään 2021 aikana sopi-
malla asunnonhakemiseen ja asuntopuoltoihin liittyvistä käytännöistä ja 
tiedonvaihdosta yhdessä lastensuojelun, alueellisen aikuissosiaalityön 
ja kaupungin asuntopalvelun kanssa. 

Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun 
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen it-
senäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä 
asioinnissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tilapäisen asumisen aikaiset palvelut turvakoti-
majoituksen jälkeen
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Turvakodista voi tarvittaessa siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan 
asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tilapäiseen asumiseen. 

Jos perheellä ei ole asumispaikkaa turvakotijakson jälkeen, Helsingin 
tilapäisen asumisen tiimin kautta autetaan tilapäisen vaiheen asumis-
ratkaisussa. Osa tilapäisen asumisen paikoista ostetaan ulkopuolisilta 
palvelun tuottajilta, ja osa on omia tilapäiseen asumiseen tarkoitettuja 
asuntoja. 

Tilapäisen asumisen aikana perheen tuen ja palveluiden tarvetta selvi-
tetään lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa ja tuessa. Työryhmät 
toimivat moniammatillisesti ja työskentelyn aikana perheen on mahdol-
lista saada myös lyhytkestoista ohjausta ja tukea esimerkiksi aikuisso-
siaalityön sosiaaliohjauksesta, perhe- ja kasvatusneuvonnasta tai psy-
kiatriselta sairaanhoitajalta.  

Helsingin aikuissosiaalityön tilapäisen asumisen -tiimissä on aloittanut 
1.9.2020 sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea perheitä asumi-
seen liittyvissä kysymyksissä ja asunnon hankinnassa. Sosiaalityönte-
kijän tehtävänä on myös palvelujen koordinointi ja yhteistyö palvelun-
tuottajien kanssa.

Sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten

Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asu-
minen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun 
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi. 

Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puol-
tolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Lausuntolomake on tehty 
ja puoltoprosessi on kuvattu sekä sovittu kaupungin asuntopalvelun 
kanssa. Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö (prosessi ja puolto-
lausunto) tehdään kevään 2021 aikana.

Puoltolausunnon laatii perheen sosiaalityön vastuutyöntekijä. Asunto-
puolto tehdään, jos perheen asunnontarve on kiireellinen tai erittäin kii-
reellinen ja jos asuntoa ei ole mahdollista saada ilman puoltoa. Puol-
lossa työntekijä pystyy tarkemmin kuvaamaan perheen asunnontarvet-
ta ja sen kiireellisyyttä. Puolto laaditaan yhteistyössä asiakkaan kans-
sa, ja työntekijä lähettää puollon asuntohakemuksen liitteenä. 

Vaikka asuntopuolto on tehty, ei asuntoa välttämättä ole vapaana. Niis-
sä tilanteissa vastuutyöntekijä tukee perhettä asunnon haussa muutoin 
ja ohjaa esimerkiksi hakemaan Kelalta vuokravakuutta.

Esteitä vuokra-asunnon saamiseksi
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Sosiaaliviranomaisen puoltolausunto ei takaa asunnon saamista. Vuok-
ra-asuntoja on vähän vapaana ja sen saamista voivat hankaloittaa 
vuokravelka kaupungin tai muun julkisen yhteisön tai yhdistyksen 
asunnosta. Kerran menetetty Helsingin kaupungin vuokra-asunto han-
kaloittaa uuden vuokra-asunnon saantia merkittävästi. Jos perheen 
luottotiedot ovat menneet, hankaloittaa tämä yksityisiltä vuokranantajil-
ta vuokraamista. 

Jos vuokravelka on jo ulosotossa, on sen takaisinmaksun järjestäminen 
tai saaminen pois ulosotosta hankalaa. Myöskään maksusuunnitelman 
teko kohdistettuna vain vuokravelkaan ei onnistu.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta voi kuitenkin hakea sosiaalista 
luottoa, jonka kautta ulosotossa olevia velkoja voi olla mahdollista 
maksaa pois, mikäli kokonaisvelkojen määrä on alle 15 000 euroa. So-
siaalinen luototus käsittelee luottohakemuksen ja antaa päätöksen.

Vuokra-asunnon saamisen aikatauluun vaikuttaa perheen toive asun-
non sijainnista, mihin puolestaan vaikuttaa lasten koulun tai päivähoito-
paikan sijainti.

Pääkaupunkiseutu

Sosiaalityön tiimit jatkavat yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa 
ja laajentavat sekä edistävät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asun-
totuottajiin ja pääkaupunkiseudun verkostoihin. 

Helsingin kaupungin asuntopalvelu on tehnyt suoraa yhteistyötä Pää-
kaupunkiseudun turvakodit Oy:n kolmen erillisen turvakodin kanssa 
(Pellas, Haaga ja Toukola). Turvakotien sosiaalityöntekijät tekevät lau-
sunnon asuntopalveluun niiden perheiden osalta, jotka eivät ole kau-
pungin sosiaalitoimen asiakkaita. Helsingin kaupungin asuntopalvelu 
tulee laajentamaan yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudulla toimivien 
turvakotien kanssa.

Turvakotijakson jälkeinen apu Helsingissä

Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin 
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Turvakodista voi tarvittaessa 
siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuolto-
lain mukaiseen tilapäiseen asumiseen. 

Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asu-
minen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun 
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi. Turvakodissa asuville 
perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokra-
asunnon saamista varten.
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Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun 
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen it-
senäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä 
asioinnissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.

Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puol-
tolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Sosiaalityön tiimit jatkavat 
yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa ja laajentavat sekä edistä-
vät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asuntotuottajiin ja pääkaupun-
kiseudun verkostoihin.  Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö (pro-
sessi ja puoltolausunto) tehdään kevään 2021 aikana.

Helsingin kaupungilla on jo luotuja käytäntöjä turvakotijakson jälkeiseen 
perheiden apuun, ja näitä käytäntöjä kehitetään edellä mainituin tavoin. 
Edellä esitetyt haasteet asuntojen järjestämisessä huomioiden sosiaali- 
ja terveyslautakunta pitää nykyisiä käytäntöjä ja niiden kehittämistä riit-
tävinä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vakituisen asunnon saaminen akuutin lähisuhdeväkivaltatilanteen ja 
turvakotisijoituksen jälkeen auttaa vanhemman ja lasten toipumista se-
kä elämän jatkumista muutosten jälkeen. Tilapäisasumisen järjestämi-
sellä tuetaan perhettä elämän ja asumisen järjestelyissä."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ja 15 muun valtuu-
tetun aloitteesta koskien asunnon saamisen helpottamista turvakotijak-
son jälkeen. Aloitteessa esitetään, että kaupunki luo käytännöt oman 
asunnon hakemisen ja saannin helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen. 
Käytännöt tulee luoda yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kun-
tien sekä seudun turvakotien ja asuntopalveluiden tuottajien kanssa.

Lausuntoa on pyydetty 2.3.2021 mennessä. Aloitteeseen on pyydetty 
myös kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Sosiaali- ja terveyslau-
takunnan lausuntoa on valmisteltu yhdessä kaupungin asuntopalvelun 
kanssa. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henna Niiranen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen((a))hel.fi
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Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2020-013661 Valtuutettu Mia Haglundin aloite Asunnon saami-
sen_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Viranhaltijat
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§ 34
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Jukka Järvisen ym. päihteettömiä asumispalveluja koske-
vasta valtuustoaloitteesta

HEL 2020-013657 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen ja 15 muun valtuutetun päihteet-
tömiä asumispalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Aloitteessa esitetään päihteettömyyteen tukevien ja päihteettömien 
asumispalvelujen lisäämistä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että asunnottomien päihteettömiä 
asumispalveluja sekä asunnottomuutta vähentäviä ja päihteettömyyttä 
tukevia matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään 
kaupunkitasoisen toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toi-
menpideohjelma tukee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelman tavoitteita ja hallituksen tavoitetta asunnottomuuden puolitta-
miseksi.

Helsingissä arvioitiin olevan 1 534 yksinelävää asunnotonta, 72 asun-
notonta perhettä ja 50 asunnotonta pariskuntaa vuonna 2020. Sosiaali- 
ja terveystoimialan asunnottomien tuettuun asumiseen jonotti 668 
asunnotonta saman vuoden marraskuussa. Asunnottomien asumis-
paikkoja on 3 908 (itsenäistä asumista, tuettua asumista, tukiasumista 
ja palveluasumista).

Päihdehuollon tuettua asumista ja palveluasumista järjestetään omana 
toimintana ja ostopalveluna. Marraskuun lopussa vuonna 2020 noin 
200 asunnotonta oli päihteettömien asumispalveluiden piirissä.

Helsingissä on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäris-
tön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä asunnottomuuden vä-
hentämisen ja ennaltaehkäisemisen toimenpideohjelma. Tavoitteena 
on puolittaa asunnottomien määrä suunnitelman toimenpiteiden avulla 
vuoteen 2023 mennessä. Toimenpiteillä pyritään tehostamaan asun-
nottomien asumispalveluiden järjestämistä ja kehittämistä.

Sosiaali- ja terveystoimiala on aloittanut osana kaupunkitasoista toi-
menpideohjelmaa asunnottomien asumispalvelujonojen purkamisen 
muun muassa tehostamalla asiakkaiden siirtymistä raskaasti tuetuista 
asumispalveluista kevyemmin tuettuihin asumispalveluihin. Lisäksi 
asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämis-
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tä on jatkettu valtionavustuksen tuella toteutettavalla erillishankkeella ja 
asumisen tukeen kohdennetulla kaupungin muutosblokkirahoituksella. 
Molemmissa hankkeissa parannetaan matalan kynnyksen palveluja ja 
toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva asunnoton 
saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Keskeisenä pyrkimyksenä 
on motivoida asunnottomia päihteettömään elämään ja asumisratkai-
suihin. Valtion rahoittama erillishanke liittyy hallituksen tavoitteeseen 
asunnottomuuden puolittamiseksi ja Tulevaisuuden sosiaali- ja ter-
veyskeskus -ohjelman tavoitteisiin.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala kilpailutti vuonna 2020 
tuetut asunnot, jotka toimivat Asunto ensin -periaatteella. Mallissa 
asunto nähdään ihmisoikeutena. Jokainen tarvitsee asunnon ja tarvit-
taessa oikeanlaista tukea, jotta myös asuminen onnistuisi, eikä kukaan 
joutuisi uudelleen asunnottomaksi. Vaikeinta asumisen onnistuminen 
on, kun ihmisellä on taustallaan pitkäaikaista asunnottomuutta, johon 
liittyy päihdeongelmia, väkivaltaisuutta, velkaantuneisuutta ja/tai mie-
lenterveysongelmia. Asunto ensin -periaate tarkoittaa erilaisia asumi-
sen ja asumisen tuen vaihtoehtoja. Kaikille ei sovi yksi ja sama malli.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumiso-
rientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin 
asunnottoman omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. 
Sen aikana asunnoton kulkee kohti itsenäisempää elämää, parempaa 
terveyttä ja hyvinvointia, ja löytää omat vahvuutensa sekä hyödyntää 
voimavarojansa. Toipumisen perusta on toivo siitä, että vaikeista elä-
mäntilanteista ja haasteista voi selvitä. Toipumisorientoituneen työot-
teen periaatteena on tukea asunnottomia myös päihteettömyyteen.

Toipumisorientoituneissa palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja 
osallisuus sekä tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa. Tä-
män vuoksi palveluja kehitetään ja järjestetään yhteistyössä asunnot-
tomuutta kokeneiden ihmisten kanssa (vertais- ja kokemusasiantunti-
jat). Päihdehuollon tuettu asuminen kilpailutetaan vuonna 2021 ja val-
mistelussa hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden kokemusta. Samal-
la arvioidaan päihteettömän asumisen kehittämistä ja lisäkapasiteetin 
tarvetta. Tällä hetkellä kaikki asunnottomat, jotka ovat motivoituneet 
päihteettömään elämään, on kyetty ohjaamaan päihdehuollon päihteet-
tömään asumiseen ja sieltä edelleen omaan asuntoon.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunnottomat ovat paljon palveluita tarvitsevia. Asunnottomien fyysis-
tä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta edistetään 
yksilöllisesti jokaisen asukkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Asunnot-
tomien päihteettömät asumispalvelut vaikuttavat positiivisesti asunnot-
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tomien hyvinvointiin ja terveyteen sekä kaventavat väestöryhmien väli-
siä hyvinvointi- ja terveyseroja.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Järvinen Jukka Päihteetöntä asumista lisää

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Jukka Järvisen ja 15 
muun kaupunginvaltuutetun päihteettömiä asumispalveluja koskevasta 
valtuustoaloitteesta. Lausuntoa on pyydetty 2.3.2021 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 Valtuustoaloite 09.12.2020 Järvinen Jukka Päihteetöntä asumista lisää

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 31.12.2020

HEL 2020-013657 T 00 00 03
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Kaupunkiympäristön toimialajohtaja antaa kaupunginhallitukselle päih-
teettömiä asumispalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunkiympäristön toimiala pitää aloitteessa esitettyä asiaa tärkeänä, 
todeten samalla vaikutusmahdollisuutensa asiassa rajalliseksi.

Tilapalveluiden asuntovuokrausyksikkö vastaa osaltaan sosiaalitoimen 
erityisryhmien tukiasuntojen vuokraustoiminnasta. Tarkoitukseen on 
käytössä vajaa 4700 huoneistoa, jotka ovat pääasiassa yksittäisiä erilli-
sasuntoja ja tavoitteena on varmistaa tarpeidensa mukaiset asunnot 
niitä tarvitseville. Sosiaalitoimi vastaa asukasvalinnasta eli kartoittaa 
asiakkaansa tarpeet ja kohdistaa hänelle tarjolla olevista asunnoista 
sopivimman. 

Asuntovuokrausyksikkö tekee vuokrasopimukset näiden asukasvalinto-
jen mukaisesti, ilman asukkaan taustatietoja. Toiminta on AHVL 
31.3.1995/481 alaista, joten toimitilojen asuntovuokrausyksiköllä ei ole 
valtuutta sopimuksella määrätä asukasta, naapureitaan tai taloyhtiötä 
raittiuteen.

Lisätiedot
Maarit Kontio, va. yksikön päällikkö, puhelin: 310 21522

maarit.kontio(a)hel.fi
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
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§ 35
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteeseen koskien ympärivuotis-
ta hätämajoitusta EU-kansalaisille

HEL 2020-010626 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Katju Aron ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.09.2020 Aro Katju Aloite ympärivuotisesta hätämajoi-
tuksesta EU-kansalaisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Katju Aron ja 19 muun valtuutetun valtuustoaloit-
teesta koskien ympärivuotista hätämajoitusta EU-kansalaisille.

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki laajentaa hätämajoituspalvelunsa 
koskemaan ympärivuotisesti ja yhdenvertaisesti myös EU:n kansalai-
sia. Lisäksi aloitteessa esitetään, että hätämajoituspalvelua kehitetään 
niin, että järjestöjen ja kaupungin yhteistyönä pyritään löytämään rat-
kaisuja, joilla halukkaita voidaan auttaa eteenpäin tilanteessaan.

Perustuslain 19 §:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. Tämän 
mukaisesti jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän 
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huo-
lenpitoon. Sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oles-
kelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilöl-
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liseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oi-
keutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Sosiaali- ja terveystoimiala järjestää ympärivuotista hätämajoitusta Hie-
taniemen palvelukeskuksessa sekä ostopalveluna Helsingin Diakonis-
salaitoksen Hoiva Oy:ltä. Ostopalveluina tuotettavissa palveluissa on 
huomioitu myös päihteettömien sekä paperittomien henkilöiden hätä-
majoituksen tarve. Hätämajoitukseen voivat hakeutua myös kiireellistä 
apua tarvitsevat EU-kansalaiset.

Hätämajoitusta tarvitseva helsinkiläinen voi hakeutua suoraan Hieta-
niemen palvelukeskuksen kautta majoitukseen. Hätämajoituksen tarvit-
sija voi hakeutua myös virka-aikana sosiaalityön ja -ohjauksen palvelu-
pisteisiin. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys auttaa ennakoimat-
tomissa kriisitilanteissa. Myös paperittomien henkilöiden on akuutissa 
ilta-ajan tilanteessa mahdollista hakeutua itse majoitukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että liikkuvan väestön hätämajoi-
tuksen, työllistymisen tuen ja neuvonnan palveluja on pitkään järjestetty 
myös järjestöyhteistyönä ja vuosittain myönnettävien avustusten turvin. 
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöille kohdennettuja 
avustusvaroja on myönnetty vuodesta 2016 alkaen vuosittain niin kut-
sutun EU:n liikkuvan väestön hätämajoitukseen. Tällä tarkoitetaan 
pääasiassa Itä-Euroopasta Suomeen tulleita romaneja, jotka etsivät 
täältä toimeentuloa.

Tilanne on vuosien varrella vaihdellut ja avustusten ja lisäavustusten 
myöntämisellä on voitu joustavasti ja viiveettä reagoida muuttuneisiin ti-
lanteisiin. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön monivuotinen koke-
mus ja asiantuntemus on helpottanut liikkuvan väestön tilannetta.

Liikkuvan väestön yöaikainen hätämajoitus on luonteeltaan tilapäistä ja 
yöpyville tarjotaan samalla tukea ja neuvontaa. Hätämajoitusta järjeste-
tään noin kuusi kuukautta vuodessa, syksystä kevääseen. Pääasialli-
sena järjestäjänä toimii Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Vuodelle 
2021 sille myönnettiin avustusta tähän tarkoitukseen 435 000 euroa. 
Sääolosuhteiden niin vaatiessa, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle 
on myönnetty joinakin vuosina lisäavustusta hätämajoituskauden pi-
dentämiseksi.

Covid-19-pandemiatilanteen vuoksi vuodelle 2020 lisäavustus myön-
nettiin hätämajoituksen järjestämiseen myös kesäaikana. Liikkuvan 
väestön tilanne oli vaikeutunut, koska pandemian vuoksi majoittuminen 
yksityisten luona ei entiseen tapaan onnistunut ja mahdollisuutta palata 
kotimaahan ei käytännössä ollut. Hätämajoituksen järjestäminen kesä-
aikaan oli perusteltua myös tartuntojen torjunnan näkökulmasta.
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Vuodesta 2012 alkaen sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittaisilla jär-
jestöavustuksilla on tuettu myös Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön 
ylläpitämää EU:n liikkuvalle väestölle tarkoitettua palvelukeskusta Hi-
rundoa. Siellä voi käydä kahvilla, suihkussa ja pestä pyykkiä sekä käyt-
tää internetiä ja syödä omia eväitä turvassa. Keskuksessa tarjotaan tu-
kea päivittäisten asioiden hoitamiseen, annetaan sosiaali- ja terveys-
palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä apua arjen asioiden 
selvittelyyn kuten työlupaan liittyviin asioihin. 

Toimintamallin muuttamiselle ei näin ollen ole ajankohtaisia perusteita. 
Hätämajoitus on tarkoitettu väliaikaiseksi ja viimesijaiseksi ratkaisuksi. 
Suomeen saapuvan ulkomaalaisen henkilön tulee pääsääntöisesti huo-
lehtia majoittumisestaan itse. Ympärivuotisen hätämajoituksen paikka-
määrän tarpeen kehitystä seurataan ja tarvittaessa hätämajoituksen 
kapasiteettia lisätään.

Vapaaehtoisen paluun tukea voi myöntää vastaanottokeskus tai Maa-
hanmuuttovirasto henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapää-
töksen, on peruuttanut turvapaikkahakemuksensa, on ihmiskaupan uh-
ri, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, on saanut tilapäistä suojelua, on 
saanut tilapäisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen vuoksi, 
mutta ei ole kotikuntaa Suomessa, jonka kansainvälisen suojelun ase-
ma Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja henkilö on päätetty kar-
kottaa sekä henkilö, joka on saanut humanitääristä suojelua, mutta 
oleskelulupa on päättymässä tai päättynyt.

Lakisääteinen vapaaehtoisen paluun tuki ei pääsääntöisesti koske EU-
kansalaista, joka tulee toisesta EU-tai /Eta-maasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää 
hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä turvata yhdenvertaisin 
perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä 
muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Kunnan järjestämä hätämajoi-
tus tukee näitä periaatteita auttamalla henkilöä, jolla ei ole mahdollista 
järjestää itse omaa majoittumistaan."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ja 19 muun valtuute-
tun valtuustoaloitteesta koskien ympärivuotista hätämajoitusta EU-
kansalaisille. Lausuntoa on pyydetty viimeistään 3.3.2021.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.09.2020 Aro Katju Aloite ympärivuotisesta hätämajoi-
tuksesta EU-kansalaisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 36
Oikaisuvaatimus koskien päätöstä lastensuojelun vastaanottoper-
hehoitajien kulukorvauksen muutoksesta 1.1.2021 alkaen

HEL 2020-013769 T 01 02 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin kaupungin toi-
meksiantosopimuksella toimivien vastaanottoperhehoitajien yhteyshen-
kilö ********** ja kuuden muun vastaanottoperhehoitajan oikaisuvaati-
muksen sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksestä 
14.12.2020 § 222 koskien lastensuojelun vastaanottoperhehoitajien ku-
lukorvauksen muutosta 1.1.2021 alkaen.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteluja, joiden 
vuoksi se tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.1.2021
2 Oikaisuvaatimus 15.1.2021_henkilötiedot_suojattu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti 14.12.2020 § 222, et-
tä vastaanottoperhehoitajille maksetaan vuoden 2021 alusta alkaen 
hoitopäiväilmoituksen mukaan kulukorvausta. Maksettavaan kulukor-
vaukseen sisältyy lapselle maksettava käyttövara: 15 vuotta täyttäneel-
le lapselle 55,67 euroa/kk ja alle 15-vuotiaalle kouluikäiselle lapselle 
vastaanottolaitosten käytännön mukaan. Käyttövaran suuruus on mää-
ritelty alle 15-vuotiaalle, kouluikäiselle lapselle vastaanottolaitosten 
käytännön mukaan. Tällä on haluttu kiinnittää erityistä huomiota helsin-
kiläisten, lyhytaikaisesti sijoitettujen lasten tasa-arvoiseen kohteluun si-
jaishuoltopaikasta riippumatta.

Helsingin kaupungin toimeksiantosopimuksella toimivat vastaanotto-
perhehoitajat ovat tehneet 15.1.2021 kunnan jäseninä, lukuun ottamat-
ta yhtä vastaanottoperhehoitajaa, jonka kotikunta ei ole Helsinki, sosi-
aali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksestä oikaisuvaatimuk-
sen. 

Oikaisuvaatimuksen osalta on ollut epäselvyyttä muutoksenhakuajan 
alkamisesta. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös 
14.12.2020 § 222 vastaanottoperheiden kulukorvauksen muutoksesta 
1.1.2021 alkaen julkaistiin kaupungin verkkosivuille nähtävänä pitoa 
varten 23.12.2020, ja kuntalaisten katsotaan siten saaneen päätöksen 
tiedoksi viimeistään 30.12.2020, ja siten päätöksen muutoksenhakuai-
ka kuntalaisten osalta päättyi 13.1.2021. Sosiaali- ja terveystoimiala 
tiedotti erikseen toimialajohtajan päätöksestä sähköpostitse 30.12.2020 
vastaanottoperhehoitajille, mistä saattoi syntyä virheellisesti käsitys, et-
tä he ovat asiassa asianosaisia ja että heidän osaltaan päätöksen tie-
doksianto tapahtui vasta tuolloin.

Hallintolain 49 c §:n 2 momentin mukaan jos oikaisuvaatimusta ei ole 
tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Koska toimiala 
on mahdollisesti omalla toiminnallaan päätöksestä erikseen tiedotta-
malla saattanut aiheuttaa tilanteen, jonka vastaanottoperhehoitajat ovat 
voineet tulkita päätöksen tiedoksiannoksi, sosiaali- ja terveyslautakunta 
tutkii sille osoitetun oikaisuvaatimuksen. Vastaanottoperhehoitajien 
osalta tulkitaan tiedoksiannon tapahtuneen vasta 30.12.2020 lähete-
tyssä erillisessä sähköpostissa, ja heidän katsotaan sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:n 2 
momentin mukaan saaneen päätöksen tiedoksi viimeistään 4.1.2021. 
Muutoksenhakuaika päätökseen on tuolloin päättynyt 18.1.2021. Tä-
män tulkinnan mukaan oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 138 §:n mu-
kaisessa määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset
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Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisua siten, että käyttö-
varan määrän sääteleminen koskisi alle 15-vuotiaiden lasten osalta ai-
noastaan 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Sitä nuoremmille lapsille vastaa-
nottoperhehoitaja saisi määritellä käyttövaran ja rahapolitiikan itse ku-
ten aiemminkin. Perusteluina oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät, että 
vastaanottoperheeseen sijoitetut lapset ovat tasavertaisessa asemassa 
suhteessa perheen omiin lapsiin ja käyttövaran suuruuden määrittele-
minen vastaanottolaitosten käytännön mukaan koetaan eriarvoistava-
na. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimustaan myös sillä, 
että vastaanottoperheissä on erilaisia käytäntöjä rahan käytössä ja 
käyttövaroissa. Oikaisuvaatimuksen tekijät tuovat myös esille, että ikä-
tasoon sidottu käyttövaran suuruus poistaa yksilöllisen harkinnan mah-
dollisuuden. Perusteluissaan he vetoavat myös perustuslain 6 §:ään. 
Oikaisuvaatimuksen tekijät myös esittävät, että vastaanottoperhehoita-
ja pitää kirjaa annetuista käyttövaroista ja vastaanottoperhetoiminnan 
sosiaaliohjaajat voisivat valvoa sitä, mikäli reaaliaikainen valvonta koe-
taan merkitykselliseksi.

Oikaisuvaatimusten perusteiden arviointi

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen toteaa ratkaisussaan 
(EOAK 1669/2019), että keskeisenä lapsen perusoikeutena on perus-
tuslain 6 §:n 3 momentin mukainen oikeus tulla kohdelluksi tasa-
arvoisena yksilönä ja oikeus saada vaikuttaa kehitystään vastaavalla 
tavalla itseään koskeviin asioihin. Lapsen tasa-arvoinen kohtelu sisäl-
tää lapsen oikeuden, tai itse asiassa viranomaisen velvollisuuden, lap-
sen positiiviseen erityiskohteluun. Samassa ratkaisussa myös tode-
taan, että lastensuojelulain 55 §:n mukaisia käyttövaroja tulee maksaa 
lain tarkoittamalla tavalla ja sen edellyttämä määrä. 

Lastensuojelulain 55 §:ssä todetaan käyttövarasta seuraavaa. Kun lap-
si tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle sijoitusta avohuollon tukitoi-
mena, sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa koskevien säännösten mukaisesti, 
kunnan on huolehdittava, että hänen opintojaan ja harrastuksiaan tue-
taan tarvittaessa taloudellisesti. Edellä 1 momentissa mainitun taloudel-
lisen tuen lisäksi lapselle tai nuorelle on hänen omaan käyttöönsä hen-
kilökohtaisia tarpeita varten annettava kalenterikuukaudessa käyttöva-
roja iästä ja kasvuympäristöstä riippuen seuraavasti:

1) alle 15-vuotiaalle lapselle määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tar-
vettaan; ja

2) 15 vuotta täyttäneelle lapselle tai nuorelle vähintään määrä, joka 
vastaa yhtä kolmasosaa elatustukilain (580/2008) 9 §:ssä säädetystä 
yhdelle lapselle suoritettavasta elatustuen määrästä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021 40 (57)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/9
16.02.2021

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

Lasten käyttövaran maksamista ja siitä ilmoittamista on käsitelty vas-
taanottoperhehoitajien työkokouksessa 11.4.2019. Samassa yhteydes-
sä on käsitelty sitä, miten maksetuista käyttövaroista vastaanottoper-
hehoitajan tulee pitää kirjaa ja ilmoittaa tiedot eteenpäin sovitulla taval-
la.

Käyttövaran suuruuden määrittelemisellä alle 15-vuotiaiden, kouluikäis-
ten vastaanottoperheeseen sijoitettujen lasten osalta, on haluttu ensisi-
jaisesti varmistaa lyhytaikaisesti sijoitettujen, helsinkiläisten lasten yh-
denvertaisuus riippumatta siitä, onko hänet sijoitettu vastaanottolaitok-
seen tai vastaanottoperheeseen. Lapsilla saattaa olla useita, lyhytkes-
toisia sijoituksia sekä vastaanottolaitokseen että eri vastaanottoperhei-
siin. Tältä osin selkeät ja yhdenmukaiset toimintatavat ovat omiaan li-
säämään sijoitetun lapsen kokemusta oikeudenmukaisesta ja tasapuo-
lisesta kohtelusta, joka ei ole riippuvainen sijaishuoltopaikasta.

Lastensuojelulain 55 §:ssä todetaan, että lapsen sijoituspaikan on pi-
dettävä kirjaa lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta. Kirjauk-
set on lähetettävä tiedoksi 13 b §:ssä tarkoitetulle lapsen asioista vas-
taavalle sosiaalityöntekijälle vuosittain. Tätä valvontavastuuta ei voida 
oikaisuvaatimuksessa esitetyn ehdotuksen mukaisesti siirtää vastaa-
nottoperhetoiminnan sosiaaliohjaajille. Ikätasoisesti määritelty käyttöva-
ran suuruus edistää osaltaan lapsikohtaisen valvonnan käytännön to-
teuttamista.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty väitteitä tai näyttöä siitä, että sosi-
aali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös olisi syntynyt virheelli-
sessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittä-
nyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.1.2021
2 Oikaisuvaatimus 15.1.2021_henkilötiedot_suojattu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Tiedoksi

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.12.2020 
§ 222

HEL 2020-013769 T 01 02 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että vastaanottoper-
hehoitajille maksetaan vuoden 2021 alusta alkaen hoitopäiväilmoituk-
sen mukaan kulukorvausta, johon on sisällytetty aiemmat erilliset har-
kinnanvaraiset hankinta- ja toimintarahat ja kilometrikorvaus tavan-
omaista suuremmista matkakuluista.

Kulukorvaus, joka ei sisällä vuoden 2021 indeksikorotuksia

alle 3-vuotias         24,75 €/pv
3-6-vuotias            25,08 €/pv 
7-17-vuotias          25,42 €/pv

Kulukorvaukseen sisältyy lapselle maksettava käyttövara: 
15 vuotta täyttäneelle lapselle 55,67 €/kk ja alle 15-vuotiaalle kouluikäi-
selle lapselle vastaanottolaitosten käytännön mukaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 6.11.2018 § 288 tekemän päätöksen 
mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää sosiaali-
huollon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten määrien 
muista kuin laissa säädetyistä tarkistuksista ja muutoksista.

Vastaanottoperhehoitajille on maksettu hoitopäiväilmoitukseen perus-
tuvaa kulukorvausta. Lisäksi vastaanottoperhehoitajalla on ollut mah-
dollisuus hakea harkinnanvaraisia hankinta- ja toimintarahoja, joiden 
enimmäismäärä on perustunut vastaanottoperheen tarjoamaan paik-
kamäärään. Hankintarahalla ovat perhehoitajat uusineet mm. patjoja, 
lastenvaunuja, koulupöytiä tai hankintarahasta on korvattu kulumisesta 
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johtuvia lastenhuoneiden remonttikuluja. Toimintarahalla on korvattu 
perhehoitajalle mm. kalliimpia leikkivälineitä ja pääsylippuja. 

Vastaanottoperhehoitajille on maksettu kilometrikorvausta tavanomais-
ta suuremmista matkakuluista erillisen ilmoituksen mukaan. Tavan-
omaisiksi matkakuluiksi on luettu lapsen asiakassuunnitelman mukaiset 
matkakulut omalla autolla 200 km/kk tai matkalippukuluja 50 €/kk. 

Lisäksi vastaanottoperhehoitajalle on maksettu 60 % mahdollisesta 
vammaistuesta. Vastaanottosijoituksen ajalta lapsilisää ei siirretä vas-
taanottoperhehoitajan saatavaksi. 

Erillisten, kuitteihin perustuvan maksujen käsittely työllistää perhehoita-
jan sekä perhehoitajan vastuutyöntekijän lisäksi toimistosihteeriä ja 
palkanlaskentapalveluja. Muutoksella vähennetään sekä lastensuojelun 
että perhehoitajien työtä. Myös lastensuojelun perhehoidossa siirrytään 
vastaavaan käytäntöön. Muutoksesta aiheutuva arvioitu kustannusvai-
kutus on 15 000 €/vuosi.

Lisätiedot
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi
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§ 37
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 28.1.2021

19 § Tutkimusvalaisinten hankinta sosiaali- ja terveystoimialalle

Toimialajohtaja 4.2.2021

23 § Päätös optiokauden käyttöönotosta: Raivaussiivouksen hankinta 
sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille

Toimialajohtaja 8.2.2021

24 § Toukolakodin alapalvelumuodon muutos 24.4.21 alkaen päihde-
huollon palveluasumisesta päihdehuollon tuetuksi asumiseksi

Toimialajohtaja 9.2.2021

25 § Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan osallistuminen 
DigiFinland Oy:n vetämään Sähköinen perhekeskus –kehittämisprojek-
tiin

Toimialajohtaja 14.2.2021

26 § Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta 
PYSY 135

Toimialajohtaja 16.2.2021

27 § Suu-nenäsuojainten korvaaminen ostopalvelutuottajille Covid-19 -
pandemian yhteydessä

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 11.2.2021

4 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Aarrelapset Oy (Salassa pidettä-
vä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 9.2.2021
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8 § Keskustan terveysaseman Töölön toimipisteen lyhytaikainen sul-
keminen

9 § Koronaneuvontapalvelun hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 10.2.2021

10 § Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelun hankinta

11 § Suun terveydenhuollon toimipisteiden tilapäinen sulkeminen maa-
liskuussa 2021

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 5.2.2021

11 § Hankinta, suomenkielinen kotisairaanhoito, Debora Oy

12 § Suomenkielisen kotihoidon hankinta Hoiva Mehiläinen Oy:ltä

13 § Hankinta, suomenkielinen kotihoito, Debora Oy

14 § Suomenkielisen kotihoidon hankinta Hoiva Mehiläinen Oy:ltä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 8.2.2021

15 § Suomenkielisen kotihoidon hankinta Lauran kotihoito Oy:ltä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 9.2.2021

16 § Suomenkielisen kotihoidon hankinta Hoiva Mehiläinen Oy:ltä

17 § Suomenkielisen kotihoidon hankinta Hyvän Hoidon Palvelut Oy:ltä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 10.2.2021

18 § Suomenkielisen kotihoidon hankinta Lauran Kotihoito Oy:ltä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 11.2.2021

19 § Asiakkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua tukeva digitaalisen pal-
velun hankinta

20 § Ranskankielisen kotihoidon hankinta Sam´s Care Oy:ltä

21 § Ranskankielisen kotihoidon hankinta Sam´s Care Oy:ltä
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 12.2.2021

22 § Suomenkielisen kotihoidon hankinta Lauran kotihoito Oy:ltä

Hallintojohtaja 5.2.2021

6 § Seppo-pelillistämisalustan lisenssin hankinta

7 § Sidosyksikköhankinta tiedolla johtamisen kehittämisestä päihdepal-
veluissa

Hallintojohtaja 10.2.2021

8 § Suojavarusteiden logistiikkapalveluiden ja rakenteellisten suojaus-
ten hankinta Rakentamispalveluliikelaitos Staralta

9§ Vainajien kuljetuspalvelujen hankinta

10 § Päätös optiokauden käyttöönotosta: Tuottajaohjauksen asiantunti-
japalvelun hankinta

Hallintojohtaja 12.2.2021

11 § Genesys-puhelurobotin hankinta koronarokotustiedotepuheluita 
varten

12 § Genesys-takaisinsoiton lisätilaus lastensuojelun palvelujen asia-
kasohjaukselle

Tietohallintopäällikkö 1.2.2021

7 § Apotti-integraatio – ITTE-integraation toteuttamisen hankinta

Tietohallintopäällikkö 2.2.2021

8 § Apotin koulutuskalenterin muutostyön lisähankinta

Tietohallintopäällikkö 8.2.2021

9 § Data-analytiikkakonsulttipalvelun hankkiminen

Tietohallintopäällikkö 12.2.2021

10 § Tilapäisen asiantuntijatuen hankinta Helsinki Apotti -hankkeelle
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 28, 29, 30 (A.), 31 (A.), 33, 34, 35 ja 37 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 30 (B.), 31 (B.) ja 32 (B) §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 32 § (A).

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

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 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, 
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 36 §.

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.

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
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 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);

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kati Juva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 03.03.2021.


