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Kokousaika 16.03.2021 16:15 - 20:01, keskeytetty 18:11 - 18:18

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

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Aro, Katju (etänä)
Bergman, Leo (etänä)
Ehrnrooth, Cecilia (etänä)
Heistaro, Sami (etänä)
Hyvärinen, Maritta (etänä)
Juva, Kati (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Niskanen, Aleksi (etänä)
Ravela, Reko (etänä)
Lehtopuro, Esa Olavi (etänä) varajäsen
Nordström, Laura (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
Juutilainen-Saari, Jaana (etänä) viestintäpäällikkö
Pekkanen, Suvi (etänä) lakimies
Korhonen, Soili hallintoasiantuntija
Bulatova, Lana (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

läsnä: 46 - 48 §, klo 16:15 - 17:48; 
50 - 58 §, klo 18:19 - 19:51 sekä 60 
§, klo 19:52 - 20:01

Lukkarinen, Timo (etänä) terveysasemien johtajalääkäri
läsnä: 48 §, klo 17:27 - 17:46

Partanen, Soili (etänä) palvelualueen johtaja
läsnä: 49 §, klo 17:48 - 18:10

Eronen, Minna (etänä) ostopalvelupäällikkö
läsnä: 49 §, klo 17:48 - 18:10
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Lindberg, Monica (etänä) neuvola- ja perhetyön päällikkö
läsnä: 49 §, klo 17:48 - 18:10

Ekebom, Outi (etänä) hankinta-asiantuntija
läsnä: 49 §, klo 17:48 - 18:10

Pajari, Sampo (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö
läsnä: 51 §, klo 18:25 - 18:32

Karell, Mikael johtava controller
läsnä: 51 §, klo 18:25 - 18:32

Herlevi, Sari (etänä) sosiaali- ja potilasasiamies
läsnä: 53 §, klo 18:36 - 18:41

Tamminen, Mikko (etänä) psykiatria- ja päihdepalvelujen johta-
ja
läsnä: 54 §, klo 18:42 - 19:24

Niemi-Pynttäri, Jussi (etänä) psykoosipalvelujen päällikkö
läsnä: 54 §, klo 18:42 - 19:24

Karisto, Sari (etänä) etelän aikuissosiaalityön päällikkö
läsnä: 55 §, klo 19:34 - 19:38

af Hällström, Johanna (etänä) tiimipäällikkö
läsnä: 56 §, klo 19:39 - 19:40

Vähäpesola, Pauliina (etänä) työ- ja päivätoiminnan päällikkö
läsnä: 57 §, klo 19:43 - 19:48

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
46-60 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
46-60 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen hallintoasiantuntija
46-60 §
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§ Asia

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

47 Asia/2 Ilmoitusasiat

48 Asia/3 COVID-19-rokotusten ajanvarauspalvelun suorahankinta

49 Asia/4 Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoidon ja vaativien kotipalvelujen hankin-
ta

50 Asia/5 Kotihoidon järjestäminen erityisryhmille palvelusetelillä

51 Asia/6 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 tilinpäätös

52 Asia/7 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 toimintakertomus

53 Asia/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosi-
aali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2020

54 Asia/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Avoi-
men puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka koskee lain-
säädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja 
myynnistä Helsingissä

55 Asia/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Eva Biaudetin ym. ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämistä 
koskevasta valtuustoaloitteesta

56 Asia/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta koskien ilmastobudjetin 
käyttöön ottamista

57 Asia/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Kati Juvan osatyökykyisten työllistämistä koskevasta toivomus-
ponnesta

58 Asia/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Dan Koivulaakson ym. aloitteesta koskien turvapaikanhakijoiden 
lasten oikeutta varhaiskasvatukseen

59 Asia/14 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

60 Asia/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 46
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 Katju Aron ja varatarkasta-
jaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin.

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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§ 47
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta lisäsi kokouksessa ilmoitusasioihin seu-
raavan asian:

Pääkaupunkiseudun kaupunkien nuorisoneuvostojen ja -valtuustojen 
sekä sosiaali- ja terveyslautakuntien yhteinen Nuorten hyvinvointi -
tilaisuus pidetään etätilaisuutena to 25.3.2021 klo 17–18.30.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 48
COVID-19-rokotusten ajanvarauspalvelun suorahankinta

HEL 2021-002747 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä Luona Hoiva Oy:n tarjoamat hinnat sekä hankkia COVID-
19-rokotusten ajanvarauspalvelun suorahankintana hankintalain 
(1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti Luona Hoiva 
Oy:ltä.

Sopimus on voimassa määräaikaisesti kuuden kuukauden ajan. Tavoi-
teltu sopimuskausi on 24.3.–23.9.2021.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 1 500 000 
euroa sopimuskaudella.

B oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan 

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavan sopimuk-
sen
- päättämään sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta. 

Käsittely

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen oli kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
Johanna Kahilakoski, kilpailutus- ja sopimuspäällikkö, puhelin: 310 21831

johanna.kahilakoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen on kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt vuo-
den 2021 tammikuun lopun ja helmikuun alun aikana helsinkiläisten ja 
Helsingissä koronatyötä tekevien terveydenhuollon ja hoivan henkilös-
tön joukkorokottamisen COVID-19-virusta vastaan. Rokotustahti on 
riippuvainen koronarokotteiden saatavuudesta. Rokotukset etenevät 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatiman kansallisen rokotusjärjes-
tyksen mukaisesti. 

COVID-19-rokotuksia (jäljempänä koronarokotuksia) annetaan vain 
ajanvarauksella. Rokotusten ajanvaraus kuormittaisi merkittävästi kau-
pungin omaa sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarauspalvelua, minkä 
vuoksi palvelua on tarpeen täydentää ostopalvelulla. Hankinnalla va-
pautetaan sosiaali- ja terveystoimialan omaa hoitajatyötä varsinaiseen 
rokotustyöhön ja muuhun vastaanottotyöhön ja turvataan näiden palve-
luiden jatkuvuus. 

Koronarokotusten ajanvarauspalvelu on puhelinpalvelua, jossa asiak-
kaiden yhteydenottoihin vastataan suoraan tai asiakkaan puhelu siirtyy 
takaisinsoittoon. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on 18.9.2020 § 153 päättä-
nyt koronaneuvontapuhelinpalvelun hankinnasta Luona Hoiva Oy:ltä. 
Koronarokotusten ajanvarauspalvelu on käynnistetty tämän voimassa 
olevan koronaneuvontapuhelinpalvelun suorahankintasopimuksen puit-
teissa. Koronarokotusten ajanvarauspalvelua on kuitenkin tarpeen jat-
kaa suorahankintana koronarokotusten ajanvarausten lisääntyessä 
merkittävästi kevättalven 2021 aikana. Koronarokotusten ajanvaraus-
palvelun hankinta toteutetaan suorahankintana Luona Hoiva Oy:ltä 
ajalla 24.3.–23.9.2021. Hankintayksikkö on neuvotellut Luona Hoiva 
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Oy:n kanssa palvelun hinnoista ja palveluntuottamisen ehdoista. Suo-
rahankinnan lisäksi hankintayksikkö voi tarvittaessa käyttää muita kei-
noja ajanvarauspuheluiden purkuun.

Suorahankinnan peruste

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman vält-
tämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksi-
köstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen 
äärimmäisen kiireen vuoksi. 

Nopeat muutokset koronarokotteiden saannissa ovat hankintayksiköstä 
riippumaton syy tehdä nopeasti toteutettava suorahankinta, jolla turva-
taan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden pääsy 
koronarokotukseen.

Koronarokotusten ajanvarauspalvelusta valmistellaan kilpailutus siten, 
että kilpailutetun sopimuksen sopimuskausi alkaa 24.9.2021, jolloin 
palvelun jatkuvuus saadaan turvattua ilman katkosta. 

Suorahankinnasta ilmoittaminen ja sopimuksen solmiminen

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

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

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. Ko-
ronarokotusten ajanvarauspalvelun hankinnan arvioitu arvonlisäveroton 
kokonaisarvo ylittää viranhaltijoiden hankintavaltuudet. Hankinnasta 
päättää siten sosiaali- ja terveyslautakunta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
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Johanna Kahilakoski, kilpailutus- ja sopimuspäällikkö, puhelin: 310 21831
johanna.kahilakoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

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

Tiedoksi

Terveys- ja päihdepalvelut
Hankintapalvelut
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§ 49
Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoidon ja vaativien kotipalvelujen 
hankinta

HEL 2021-000286 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

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 Lana Bulatova ei osallistunut tämän asian 
käsittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Palvelualueen johtaja Soili Partanen, ostopalvelupäällikkö Minna Ero-
nen, neuvola- ja perhetyön päällikkö Monica Lindberg ja hankintaasian-
tuntija Outi Ekebom olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokoukses-
sa tämän asian käsittelyssä.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

A hyväksyä alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoidon ja vaativien kotipalve-
lujen hankinnan kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oi-
keuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyn-
töasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan

-tekemään hankinnasta päätöksen
-päättämään optiokauden käyttöönotosta
-allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set
-päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Palvelualueen johtaja Soili Partanen, ostopalvelupäällikkö Minna Ero-
nen, neuvola- ja perhetyön päällikkö Monica Lindberg ja hankinta-
asiantuntija Outi Ekebom ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankinnan taustaa

Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoitoa on hankittu sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen johtajan päätöksellä 27.11.2020 § 58 suorahankintana 
31.8.2021 asti, kunnes kilpailutus on valmistunut. 

Lapsiperheiden vaativia kotipalveluja ja kotiin vietäviä vammaispalvelu-
ja on hankittu perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuudessa tois-
taiseksi asiakaskohtaisin suorahankinnoin. Palvelutarpeen kasvaessa 
on perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuudessa kuitenkin nähty 
tarve kilpailutetulle puitesopimukselle.

Hankittava palvelu edellyttää erityisosaamista. Asiakkaiden määrä on 
rajattu ja erityisosaamisen ylläpitäminen omassa toiminnassa ei ole 
tarkoituksenmukaista, minkä vuoksi palvelu on tarkoituksenmukaisem-
paa hankkia ostopalveluna.

Hankinnan kohde
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Hankinnan kohteena on alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoito ja vaativat 
kotipalvelut Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille. Hankinta 
koostuu kolmesta (3) osa-alueesta, jotka ovat:

osa-alue 1: Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoito

osa-alue 2: Lapsiperheiden kotipalvelu

osa-alue 3: Kotiin vietävä vammaispalvelu.

Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoito on terveydenhuoltolain (1326/2010) 
mukaista kotisairaanhoidon palvelua. Asiakkaina on pääsääntöisesti 
monisairaita lapsia, joiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-
kyky on heikentynyt. Kotisairaanhoidolla tuetaan asiakkaan ja perheen 
omatoimisuutta ja mahdollistetaan turvallinen kotona asuminen. Asiak-
kaiden palvelun tarve määritellään hoitavan lääkärin lähetteessä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista 
palvelua, jota annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai erityisen 
perhe- tai elämäntilanteen perusteella lapsiperheille, jotka tarvitsevat 
apua selviytyäkseen asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn 
ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin tai muihin jokapäi-
väiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamisessa.

Kotiin vietävä vammaispalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja 
vammaispalvelulain (380/1987) mukaista palvelua Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan vammaistyön asiakkaille. Kotiin vietävä vammaispal-
velu mahdollistaa vammaisten sosiaalityön asiakkaana olevan lapsen 
hoidon hänen kodissaan ja tukee vanhempien jaksamista. Lapsella voi 
olla kotiin vietävän vammaispalvelun lisäksi myönnetty omaishoidon 
tuen kautta hoitoa kotiin tai kodin ulkopuolelle, harkinnanvaraista tila-
päishoitoa tai tukihenkilö.

Hankinnan osa-alueiden mukaiset palvelut on tarkemmin kuvattu liittei-
den 1–3 palvelukuvauksissa.

Palvelun arvioitu tarve osa-alueittain on seuraava:

osa-alue 1: 10 asiakasta

osa-alue 2: 70 asiakasta

osa-alue 3: 20 asiakasta.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukai-
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sella avoimella menettelyllä. Kilpailutuksessa tarjouksen voi jättää yh-
teen tai useampaan hankinnan osa-alueeseen. 

Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely. Puitejärjestelyn jokaiseen 
osa-alueeseen valitaan kymmenen (10) soveltuvuus- ja vähimmäisvaa-
timukset täyttävää palveluntuottajaa etusijajärjestyksessä halvimman 
hinnan perusteella. Palveluntuottaja voi tulla valituksi yhden tai 
useamman osa-alueen puitejärjestelyyn. 

Puitesopimuskaudella palveluntuottaja valitaan asiakkaalle sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämällä tavalla etusijajärjestyk-
sessä ensimmäiseltä tuottajalta, joka pystyy vastaamaan asiakkaan 
yksilölliseen palvelutarpeeseen. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ei 
sitoudu ostamaan tiettyä määrää palveluja, vaan palvelua ostetaan tar-
peen mukaisesti noudattaen kilpailutuksen ehtoja.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut, palvelun 
hinnoittelu sekä tarjoajille että palveluille asetettavat vähimmäisvaati-
mukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koske-
vien vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut 
tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaati-
mukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1−6 (palvelukuvaukset, tar-
jouspyyntö, sopimusluonnos). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 
§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se 
on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista in-
ternetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellista edulli-
suutta, jonka perusteena on halvin hinta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa 
tarjoajille ja palvelulle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset ovat 
ehdottomia ja niiden on täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tällä pys-
tytään takaamaan vaadittu laatutaso palvelulle. Tilaaja valvoo sopimu-
sehtojen noudattamista.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden perussopimuskaudelle ja se 
on suunniteltu alkavaksi 1.9.2021. Perussopimuskauden jälkeen on 
mahdollista tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään kahden 
vuoden (2) optiokaudella.
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Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt arvioidut hankintamäärät perustuvat 
aiempien 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.

Hankintavaltuuksista päättäminen

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 siten, 
että sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan osalta vahvistettu 
hankintaraja on 1 000 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta 
oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemään han-
kinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 
1 000 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekir-
joittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan esittelijä on sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, joka alle-
kirjoittaa tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä 
päättää sopimusten irtisanomisista tai purkamisista hankinnassa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
Minna Eronen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 24859

minna.eronen(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet
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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§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
SKH Esitysteksti
PESO Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 50
Kotihoidon järjestäminen erityisryhmille palvelusetelillä

HEL 2021-002602 T 02 05 00

Päätös

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
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kotihoidon palveluseteliä 
palvelun järjestämistapana laajennetaan siten, että muodostetaan koti-
hoidon palveluseteli, jossa ei ole omavastuuta. Uusi palveluseteli ote-
taan käyttöön 1.6.2021 alkaen. 

Kotihoidon palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jossa kunta si-
toutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta kotihoidon 
palvelusta palvelusetelin suuruisen hinnan. Palvelusetelin perusteella 
palveluntuottaja saa maksun kunnalta setelin arvoon asti. 

Tämä palveluseteli suunnataan asiakkaille, jotka vammaispalvelulain 
(1987/380) 2 §:n perusteella määritellään vammaiseksi, ja joilla on 
vammaispalvelulain (1987/380) 4 §:n ja 8 §:n mukainen määritelty pal-
veluntarve:

1. palveluasumista koskeva palvelupäätös yksityisasuntoon tai
2. vammaispalvelulain mukainen henkilökohtaista apua koskeva pää-
tös.
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B. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kotihoidon palve-
lusetelin arvo, jossa ei ole omavastuuta, on enintään 45 euroa/tunti 
kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina.

Tämän palvelusetelin avulla tuotetusta kotihoidosta ei peritä asiakkaan 
omavastuuosuutta, vaan palveluntuottajan on hinnoiteltava palvelunsa 
siten, että palvelusetelin arvo kattaa palvelun koko hinnan. Palvelusete-
lin arvon lisäksi tuottaja ei voi laskuttaa asiakkaalta erikseen esimerkik-
si laskutuslisiä, toimistomaksuja tai matkakuluja.

Esittelijän perustelut

Vaikeavammaisen oikeus kotihoidon palveluun

Vaikeavammaisella henkilöllä on sosiaalihuoltolain perusteella oikeus 
saada kunnalliselta kotihoidolta muun muassa akuuttiin sairaanhoitoon, 
lääkitykseen tai ammatilliseen terveysseurantaan liittyviä palveluja. 
Asumismuoto tai mahdollinen henkilökohtainen apu ei vaikuta tähän. 

Kaikki kunnallinen kotihoito on maksutonta, jos asiakas on oikeutettu 
vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen tai henkilökohtai-
seen apuun ja hänelle on tehty siitä vammaisten sosiaalityössä päätös. 
Tämä ei kuitenkaan koske lääkäri- ja hammaslääkärikäyntejä. Asiak-
kaan henkilökohtaisen avun päätökseen kirjataan, että kotihoito on 
maksutonta, lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja lukuun ottamatta.

Tämän lisäksi kunnallinen kotihoito voi avustaa henkilökohtaista apua 
saavaa asiakasta tämän päivittäistoiminnoissa. Tältä osin kotihoidon 
antama avustus rinnastetaan Helsingissä henkilökohtaiseen apuun ja 
se on asiakkaalle maksutonta. Sosiaali- ja terveystoimialalla on sovittu 
kotihoidon ja vammaisten sosiaalityön välisestä yhteistyöstä. Tämä tar-
koittaa, että kotihoito otetaan mukaan osaksi henkilökohtaisen avun to-
teuttamista aina, kun se on tarkoituksenmukaista. 

Kotihoidon osuus henkilökohtaisen avun asiakkaan avustamisen koko-
naisuudesta määritellään yhdessä asiakkaan, keskitetyn asiakasoh-
jauksen sekä vammaisten sosiaalityön kanssa. Asiakkaalle tehdään 
palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma, johon kirjataan avusta-
misen kokonaisuuden ja eri toimijoiden osuus siinä asiakkaan palvelu-
suunnitelmaan. Kotihoidon antaman työn osuus vähentää myönnettä-
vän henkilökohtaisen avun tuntien määrää.

Perustelut uuden palvelusetelin käytölle

Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä ei ole ollut aikaisemmin mah-
dollista vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun päätök-
sen saaneille tai palvelupäätöksen yksityisasuntoon saaneille asiakas-
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ryhmille, koska kotihoidon palvelusetelissä on ollut omavastuu asia-
kasmaksuna. Päätösehdotuksessa mainituilla asiakasryhmillä on lakiin 
perustuva oikeus maksuttomiin palveluihin.

Jotta kyseisillä asiakasryhmillä olisi mahdollisuus palvelusetelin käyt-
töön, ehdotetaan näille kohderyhmille suunnatun uuden palvelusetelin 
käyttöönottoa nykyisen kotihoidon palvelun palvelusetelin rinnalle. Uusi 
palveluseteli lisää palvelun käytön valinnanvapautta ja tuo tasavertai-
suutta suhteessa muihin kotihoidon asiakkaisiin.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu lähtee aina siitä 
tarpeesta, jonka vaikeavammainen ihminen itse tunnistaa ja pystyy il-
maisemaan, sekä missä toimissa haluaa itseään avustettavan. Henki-
lökohtaisen avun käyttö edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä 
tehdä päätöksiä, jotka liittyvät hänen elämäänsä. Kyseisille asiakas-
ryhmille on tällä hetkellä yksittäistapauksissa järjestetty kotihoito palve-
luselituottajan avulla, jonka asiakas on valinnut, mutta palvelu on järjes-
tetty suorahankintana. Suorahankintana järjestetty palvelu ei tue tar-
peeksi asiakkaan valinnanvapautta ja omatoimisuutta. Asiakkaalla on 
myös oikeus olla käyttämättä palveluseteliä, jolloin palvelu toteutetaan 
omana toimintana.

Vuonna 2020 vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen päätök-
sen yksityisasuntoon oli saanut yhteensä 198 asiakasta, henkilökohtai-
sen avun päätöksen oli saanut yhteensä 2 916 asiakasta. Vammaispal-
velun ja säännöllisen kotihoidon yhteisiä asiakkaita oli yhteensä 477 
vuonna 2020. 

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on määritelty tar-
kemmin sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohjeessa PYSY 007, 
Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Pysyväisohjees-
sa PYSY 069 kotihoidosta perittävät maksut on määritelty tarkemmin 
kotihoidon maksuttomuus erityistilanteissa.

Päätöksen kustannusvaikutukset

Arvioidaan, että uuden palvelusetelin kustannusvaikutukset ovat koti-
hoidon kokonaiskustannuksissa kustannusneutraaleja. Tällä hetkellä 
palvelu tuotetaan miltei kokonaan omana toimintana. Palvelusetelillä 
tuotettu kotihoito päätöksessä mainituille asiakasryhmille on tuottamis-
tavan muutos, ei palvelun lisäys.

Ehdotettu tuntihinta 45 euroa/tunti on ikääntyneiden kotihoidon palvelu-
setelin tämänhetkisten Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan palvelun-
tuottajien tuntihinnan keskiarvo.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Päätösehdotuksessa mainittujen erityisryhmien terveyteen ja hyvinvoin-
tiin vaikuttanee myönteisesti, jos heidän mahdollisuuksiaan käyttää va-
linnanvapauttaan parannetaan, ja he voivat vaikuttaa siihen, kenen 
tuottamaa palvelua he käyttävät. Valinnanvapauden mahdollistamisella 
on myönteistä merkitystä asiakkaan psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysi-
seen toimintakykyyn.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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§ 51
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 tilinpäätös

HEL 2021-003037 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2020 on laadittu kau-
pungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) nou-
dattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu ti-
linpäätösliitteessä.

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2020 ta-
lousarviossa 2 223,8 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toteu-
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tuneet menot olivat 2 266,6 miljoonaa euroa, mikä ylitti käytettävissä 
olevan määrärahat 42,8 miljoonalla eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 177,3 miljoona euroa, mikä ylitti talou-
sarvion 0,2 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi talousarviokohtaa, jotka toteutuivat 
seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu mää-
rärahaa 1 500,4 miljoona euroa. Talousarviokohdan menot olivat 
1 521,7 miljoona euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 21,3 
miljoonalla eurolla.

Talousarviokohdan ylityksestä 3,8 miljoonaa euroa oli niin sanottua 
teknistä ylitystä, joka johtuu kuolinpesien kirjauksesta käyttötalousme-
noihin taseen sijasta ja valtion avustuksista Rakenneuudistus- ja Tule-
vaisuuden sote-keskus -hankkeisiin. Loppuylitys 17,5 milj. euroa johtui 
kokonaisuudessaan COVID-19-pandemian lisäkustannuksista. Kau-
punginvaltuusto myönsi 17.2.2021 sosiaali- ja terveyspalveluille talous-
arvion ylitysoikeuden. 

Sosiaali-ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 158,8 miljoona euroa. 
Toteutuneet tulot olivat 157,7 miljoona euroa, joten tulot alittuivat 1,1 
miljoonalla eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla ja 
tulot alittivat talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla.

Vastaanottokeskusten ja valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen 
(nettobudjetoitu talousarviokohta) menot toteutuivat talousarvion mu-
kaisesti ja tulot ylittivät talousarvion 2,2 miljoonaa euroa. Tulojen ylityk-
sen vuoksi talousarvion sitova toimintakate toteutui 2,2 miljoonaa euroa 
parempana.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot alittivat talousarvion 
8,6 miljoonalla eurolla ja tulot alittuivat 0,4 miljoonalla eurolla. Apotin ta-
lousarviokohdan toimintakate toteutui 8,2 miljoonaa euroa parempana 
käyttöönoton siirtymisen vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2021 
siirtää vuoden 2020 Apotin määrärahoja Apotin talousarviokohdalle 
vuodelle 2021 toimintakatteen ylityksen verran. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) talousarviokohdan 
menot ylittivät talousarvion 31,8 miljoonalla milj. eurolla. HUSin menoy-
litys aiheutui HUSin talousarviossa olleen alijäämän kattamisesta (noin 
15 milj. euroa), koronan aiheuttaman alijäämän kattamisesta (noin 10 
milj. euroa), jota valtionavustukset eivät kattaneet sekä palvelutuotan-
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non talousarviota suuremmasta toteumasta (noin 3 milj. euroa) sekä 
suojavarusteiden alaskirjauksesta noin (4,2 milj. euroa). HUSin menot 
sisältävät helsinkiläisten koronapotilaiden testaus- ja hoitokustannuksia 
noin 14 milj. euroa.

Investointitalous

Toimialan investointeihin oli varattu määrärahaa vuodelle 2020 myön-
netty ylitysoikeus huomioiden 19,4 miljoonaa euroa, josta toteutui 9,4 
miljoonaa euroa. Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet 
työasemien ja muun laitekannan uusiminen sekä langattomien verkko-
jen parantaminen ja lisääminen Apotin vaatimukset huomioiden, sekä 
asiakas- ja potilastietojärjestelmissä olevien vanhojen tietojen arkistoin-
ti Kanta-palveluun ja tietojen siirtäminen uuteen Apotti-järjestelmään. 
Merkittävimpiä muita hankintoja ovat olleet Haartmaninkatu 1:n suun 
terveydenhuollon laitehankinnat sekä Myllypuron terveys- ja hyvinvoin-
tikeskuksen, Kallion virastotalon monitilaympäristön, sekä muiden val-
mistuneiden tilahankkeiden irtokalustehankinnat.

Määrärahoja jäi käyttämättä 10,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyt-
tämättä kalustehankintojen myöhästymisestä sekä tietotekniikkahan-
kinnoissa kesken olevien hankkeiden toteutuksissa sekä COVID-19-
pandemiasta johtuvista työasemien ja laitteiden viivästyneistä toimituk-
sista. Kaupunginvaltuusto myönsi 17.2.2021 sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalle 9,4 miljoonan euron ylitysoikeuden vuoden 2021 talousarvioon 
sosiaali- ja terveystoimialan esityksen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 52
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 toimintakertomus

HEL 2021-000648 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 toimintakertomuksen ja lähet-
tää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42504

marketta.kupiainen(a)hel.fi
Jouko Ranta, laatuasiantuntija, puhelin: 310 76510

jouko.ranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin ja sen toimialojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain tilinpäätöksen 
lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimialakohtaiset toi-
mintakertomukset. 

Toimialat laativat vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Toimialat lä-
hettävät toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakun-
tansa kautta kertomusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Toimintakertomus tarjoaa lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja 
toimialan kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteu-
tumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. 
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Toimintakertomuksessa myös kuvataan olennaiset toiminnassa ja or-
ganisaatiossa kuluneen vuoden aikana tapahtuneet muutokset. 

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 toimintakertomus on tämän 
asian liitteenä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42504

marketta.kupiainen(a)hel.fi
Jouko Ranta, laatuasiantuntija, puhelin: 310 76510

jouko.ranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 53
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle so-
siaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2020

HEL 2021-002836 T 05 00 02

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja potilasasiamies Sari Herlevi oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sanna-Mari Orasen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Tyyskä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi
Sari Herlevi, sosiaali- ja potilasasiamies, puhelin: 310 43355

sari.herlevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2020 kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2020:

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

Sosiaaliasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on seurata sosiaalihuol-
lon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymistä kunnassa ja antaa sii-
tä vuosittain selvitys kaupunginhallitukselle. Potilasasiamiehellä ei ole 
vastaavaa velvoitetta. Helsingissä nämä tehtävät ovat yhdistetty. Vuo-
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desta 2018 alkaen asiamiestoiminnasta on annettu yhteinen sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja koskeva selvitys.

Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksessä (liite 1) tarkastellaan 
asiamiehille tulleiden yhteydenottojen määriä ja aiheita sekä tuodaan 
esiin havaintoja palvelujen toimivuudesta. Lisäksi selvitykseen sisältyy 
tietoa sosiaali- ja terveystoimeen tulleista muistutuksista ja kanteluista.

Selvityksessä nostetaan esiin kehittämisehdotuksia, joihin tulee kiinnit-
tää enemmän huomiota. Selvitys on myös yksi tapa saada asiakkaiden 
ääntä ja kokemuksia palveluista näkyväksi.

Yhteydenottojen määrä ja syyt

Sosiaali- ja potilasasiamiehiin ottaa yhteyttä pieni osa palveluja saa-
neista henkilöistä. Sosiaali- ja potilasasiamiehiin ollaan yhteydessä ti-
lanteissa, joissa on tyytymättömyyttä palveluihin tai tarvetta tiedolle 
asiakkaan ja potilaan oikeuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin vuonna 2020 yhteyttä 
1 812 kertaa. Vuonna 2019 yhteydenottoja oli 2 121. Suurin osa yhtey-
denotoista tapahtui puhelimitse (74 %), loput sähköpostitse. Korona-
pandemian takia yhteydenotot hoidettiin maaliskuusta lähtien pää-
asiassa etäyhteyksin. Valtaosa yhteydenotoista tapahtui suomen kielel-
lä, ruotsinkielisiä yhteydenottoja oli kaksi prosenttia ja muun kielisiä yk-
si prosentti.

Yhteydenottojen syyt pysyivät samankaltaisina edellisvuosiin verrattuna 
koronapandemiasta huolimatta.

Koronapandemia haastoi sosiaali- ja terveystoimen valmiuden ja re-
surssien riittävyyden. Sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin koronapan-
demiasta kohtuullisen vähän yhteyttä. Eniten kysyttiin tehdyistä rajoi-
tuksista ja niiden laillisuudesta. Toisaalta yhteydenotoissa ilmaistiin 
huoli potilaiden ja asiakkaiden altistumisriskistä sekä suojautumiskeino-
jen tehokkuudesta.

Lapsiperheiden ja nuorten palveluja koskevat yhteydenotot

Lapsia ja perheitä koskevien yhteydenottojen yleisimmät syyt olivat tyy-
tymättömyys palveluun, hoitoon pääsyyn, sosiaalipalveluiden neuvon-
taan sekä tietosuoja-asioihin.

Nuoria koskevissa yhteydenotoissa aiheina olivat tyytymättömyys hoi-
toon tai hoitotulokseen, muistutusmenettely sekä palveluun pääsy. 
Myös nuorten mielenterveyspalveluihin liittyvät yhteydenotot koskivat 
hoitoon pääsyä ja riittävää hoitoa. Psykoterapiaan pääsyn koettiin kes-
tävän liian kauan.
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Lastensuojelupalvelujen yhteydenotoissa vanhempien väliset huolto- ja 
tapaamisriidat nousivat esille. Lastensuojelun osalta koettiin tyytymät-
tömyyttä siitä, että työntekijät vaihtuivat usein.

Vammaisten palveluissa puhututtivat erityisesti kehitysvammaisten las-
ten hoitoon sekä täysi-ikäisten kehitysvammaisten asumispalvelun laa-
tuun ja henkilökunnan ammattitaitoon liittyvät asiat.

Työikäisten palveluja koskevat yhteydenotot

Terveysasemapalveluissa tyytymättömyyttä aiheutti lääkärin vastaano-
tolle pääsy sekä hoidon tarpeen arvioinnin haasteet. Psykiatria- ja 
päihdepalveluissa puhututti potilaan oikeudet ja lääkäreiden vaihtumi-
nen. Helsingin sairaalan potilaat ottivat useimmiten yhteyttä asiamiehiin 
kohteluun ja kotiutukseen liittyvistä asioista.

Kotihoitoon liittyvissä yhteydenotoissa syinä olivat useimmiten tyyty-
mättömyys henkilökunnan osaamiseen, vaihtuvuuteen, kiireeseen ja 
asiakkaiden kohteluun.

Aikuissosiaalityön asiakkaat ottivat yhteyttä täydentävän toimeentulo-
tuen kielteisistä päätöksistä ja työntekijöiden vuorovaikutustaidoista.

Ikääntyneiden palveluja koskevat yhteydenotot

Ikääntyneiden palveluissa yhteydenottajana oli usein asiakkaan lähei-
nen tai työntekijä. Huolena oli asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon liitty-
vät asiat.

Helsingin sairaalaa koskevissa yhteydenotoissa korostuivat tyytymät-
tömyys hoidon tai kuntoutuksen laatuun, lääkitykseen tai henkilökun-
nan käytökseen.

Terveysasemapalveluissa ja ikääntyneiden kotihoidossa yhteydenotot 
koskivat samoja asioita kuin työikäisillä. Kotihoidossa huolta herätti 
etäyhteyksien kautta toteutettavan kotihoidon haasteet, vaikka samaan 
aikaan asiassa nähtiin myös positiivisia puolia, kuten koronaturvallisuus 
ja asioinnin helppous. Terveysasemapalveluissa henkilökunnan tavoi-
tettavuus, takaisinsoittojärjestelmä ja sähköinen asiointi koettiin hanka-
laksi.

Turvallisuuspoikkeamailmoitukset, muistutukset ja kantelut

Sosiaali- ja terveystoimelle osoitettiin vuonna 2020 yhteensä 935 muis-
tutusta, kantelua tai viranomaisten selvityspyyntöä. Vastaava määrä 
vuonna 2019 oli 830.
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Muistutusten ja kanteluiden määrät ovat edelleen kasvussa, kuten on 
ollut edellisinäkin vuosina. Sosiaali- ja potilasasiamies kehottaa asia-
kasta pääsääntöisesti ennen muistutuksen tekoa selvittämään asiaa 
hoitavan tahon kanssa. Useimmiten tilanteeseen löytyy ratkaisu tai yh-
teisymmärrys paikallisen selvittelyn kautta.

Palvelujen kehittäminen

COVID-19-pandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia sosiaali- ja ter-
veystoimialan palveluihin. Tänä vuonna keskitytään akuutin pandemian 
hoitoon, syntyneen hoito- ja palveluvajeen purkamiseen ja koronapan-
demian palautusohjelman toteuttamiseen. Palautumisohjelman tavoit-
teena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta muun 
muassa terveysaseman lisäpalveluhankinnalla, lisäämällä palvelusete-
lin käyttöä, laajentamalla mahdollisuuksien mukaan palvelujen aukio-
loaikoja sekä kehittämällä neuvontapalveluja ja asiakasohjausta.

Palvelujen saatavuutta parannetaan myös lisäämällä digitaalisia palve-
luja vastaanottotoiminnan rinnalle, muun muassa laajentamalla chat-
palveluja, etälääkäri- ja etävastaanottotoimintaa sekä itse- ja omahoi-
don palveluja.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin onnistunut käyttöönotto 
vuonna 2021 on yksi keskeinen toimialan tavoite. Uusi järjestelmä pa-
rantaa osaltaan tietojen välittämistä palvelujen ja hoidon antajien välillä 
ja lisää ja helpottaa asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia 
Maisa-asiakasportaalin käyttöönoton myötä.

Helsingissä jatketaan osana kansallista sote-uudistushanketta palvelu-
jen määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Hankkeeseen sisältyy 
useita kehittämistoimenpiteitä, jotka ovat olleet käynnissä Helsingissä 
usean vuoden ajan. Tarkoituksena on tukea olemassa olevien toimin-
tamallien (terveys- ja hyvinvointikeskus, perhekeskus ja senioripalvelut) 
kehittämistä sekä vahvistaa palvelujen integraatiota.

Vuonna 2020 lisättiin henkilöstöä muun muassa neuvola- ja perhetyö-
hön sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sosioekonomisesti hei-
koimmille alueille, jotta lapsiperheille pystytään tarjoamaan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa apua ja tukea.

Sosiaali- ja terveystoimiala valmisteli lasten ja nuorten mielenterveys-
palveluketjuja yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, nuoriso-
palvelujen ja HUSin kanssa. Kaupungilla otettiin käyttöön niin sanottu 
lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen toimintamalli kouluis-
sa. Toimialalla myös avattiin toisen matalan kynnyksen mielenterveys-
palvelua tarjoava Mieppi-palvelupiste yli 13-vuotiaille ja nuorisoaseman 
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resursseja vahvistettiin. Lisäksi lyhytterapiassa otettiin käyttöön palve-
luseteli.

Vuonna 2020 valmisteltiin myös lastensuojelun tehostetun perhetyön 
sosiaaliohjaajien, psykiatrian sairaanhoitajien ja nuoriso-ohjaajien yh-
teinen toimintamalli. Uusi tiimi työskentelee jalkautumalla lapsen tai 
nuoren kehitysympäristöön.

Sosiaali- ja terveystoimialalla hyödynnetään palvelujen kehittämisessä 
ja uudistamisessa monipuolisesti eri lähteistä saatavaa tietoa asiakas-
kokemuksesta ja palvelujärjestelmän toimivuudesta. Keskeistä on var-
mistaa osaava, pysyvä ja riittävä henkilöstö."

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja potilasasiamies Sari Herlevi on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle vuotta 2020 koskevasta sosiaali- ja potilasa-
siamiesten selvityksestä 25.5.2021 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Tyyskä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi
Sari Herlevi, sosiaali- ja potilasasiamies, puhelin: 310 43355

sari.herlevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2020 kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 54
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka koskee 
lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotannosta 
ja myynnistä Helsingissä

HEL 2021-000727 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka 
koskee lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotan-
nosta ja myynnistä Helsingissä:

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki tekee valtioneuvostolle lainsäädän-
töaloitteen erillislain säätämisestä siten, että kannabiksen valvottu tuo-
tanto ja myynti sallittaisiin täysi-ikäisille Helsingin kaupungin alueella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että se ei kannata lainsäädäntö-
aloitteen tekemistä. Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheut-
taa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Kannabis on rikoslaissa tarkoitettu huumausaine, jonka käyttö, valmis-
taminen ja viljely ovat rangaistavia. Huumausaineen käyttörikoksesta 
voidaan nykyisin tuomita sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeut-
ta. Huumeiden valmistamisesta tai viljelemisestä voidaan määrätä 
enintään kaksi vuotta vankeutta.

Vaikka kannabiksen käyttökin on rangaistava teko, rikoslaki mahdollis-
taa jo nykymuodossaankin kannabiksen käyttäjän tuomitsematta jättä-
misen. Rikoslain 50 luvun 7 §:ssä säädetään, että huumausaineen käy-
töstä voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos 
epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttöti-
lanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonai-
suutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta 
tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai tekijä on hakeu-
tunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Merkintä kannabiksen käyttörikoksesta ei myöskään estä pääsyä mie-
lenterveyshoitoon tai mihinkään muuhunkaan tarpeelliseen hoitoon tai 
palveluun.

Ryhmäaloitteessa esitetään muun muassa, että kannabiksen laillinen 
tuotanto ja valvottu myynti täysi-ikäisille poistaisi teini-ikäisiä houkutte-
levan "kielletyn hedelmän" vaikutuksen, mikä vähentäisi alaikäisten 
huumeiden käyttöä. Kokonaisuutena arvioiden tieteellinen tutkimus-
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näyttö ei tue edellä mainittua väitettä, joka perustuu yhteen tutkimuk-
seen, jossa todettiin vähäinen vaikutus asiaan.

Tähän mennessä kertyneen tutkimustiedon valossa on perusteltua olet-
taa, että runsaasti kannabista käyttävien henkilöiden määrä lisääntyy, 
jos kannabiksen tuotannosta ja myynnistä tulee laillista. Tutkimusnäyt-
töä on myös siitä, että kannabiksen käytön sallittavuus lisäsi käyttöä 
etenkin nuoruusikäisten tyttöjen keskuudessa.

Ehdotettu Helsinkiä koskeva erillislaki olisi Helsingin osalta haitallinen, 
koska se keräisi Suomesta ja ulkomailta kannabiksen suurkuluttajat ja 
viihdekäyttäjät Helsinkiin.

Kannabiksen haitat liittyvät nimenomaan runsaaseen ja pitkäaikaiseen 
käyttöön, jolla on lukuisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja toiminta-
kykyyn. Runsas kannabiksen käyttö heikentää kognitiota, mikä heiken-
tää etenkin nuorilla suoriutumista koulussa ja opinnoissa. Runsas kan-
nabiksen käyttö väestössä lisää myös muun muassa liikenneonnetto-
muuksien riskiä.

Kannabista runsaasti etenkin teini-iässä käyttäneillä henkilöillä mahdol-
linen psykoosiin sairastuminen tapahtuu keskimäärin noin kaksi vuotta 
aikaisemmin kuin muilla psykoosiin sairastuvilla. Kannabiksen käyttöä 
jatkavien psykoosipotilaiden sairaus on keskimäärin vaikeampi ja edel-
lyttää myös useammin ja pidempiä sairaalahoitoja.

Kannabisuutteita vaikuttavana aineena sisältävän lääkevalmisteen 
käyttö on lääkärin määräämänä sallittua pienelle potilasryhmälle. Lää-
kekannabista käytetään Suomessa MS-taudin lihasjäykkyyteen, elleivät 
muut hoidot tehoa.

Helsingin kaupunki on tehnyt valvotuista huumeiden käyttötiloista eril-
lisselvityksen, joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan 
käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia 
etuja ja haittoja.

Lainsäädäntö ei salli tällä hetkellä valvottujen huumeiden käyttötilojen 
perustamista. Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 
01.4.2019 § 228 valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt 
huumeiden käyttöhuonekokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. 
Laissa on oltava säännökset muun muassa siitä, onko humausaineiden 
käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa, ja mit-
kä ovat henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet ja oikeudet suhteessa 
käyttäjiin. Jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee 
valmistelutyötä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheuttaa fyysisiä, psyykki-
siä ja sosiaalisia haittoja. Huumeongelman hoito perustuu avoimeen ja 
luottamukselliseen hoitosuhteeseen. Huumeiden käyttö ei ole esteenä 
hoitoon pääsylle. Huumausaineisiin liittyvien ongelmien hoito ja huu-
meiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen on sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta perusteltua. Kannabiksen tuotannon ja myynnin 
laillistaminen nykyistä laajemmin sen sijaan ei edistä terveyttä ja hyvin-
vointia.”

Käsittely

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja psykoosi-
palvelujen päällikkö Jussi Niemi-Pynttäri olivat kutsuttuina asiantuntijoi-
na läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin yksi palautusehdotus.

Palautusehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Asia palautetaan valmisteluun, jossa arvioidaan 
uudelleen kohdat, joista ei ole näyttöä. Lisäksi uudessa valmistelussa 
tulisi ottaa huomioon kannabiksen terveysvaikutusten taso verrattuna 
muihin sallittuihin päihteisiin sekä punnita laittomuuden aiheuttamia so-
siaalisia ongelmia.

Kannattaja: jäsen Reko Ravela

Asiassa tehtiin myös yksi vastaehdotus.

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lausuntovastauksesta poistetaan lausunnon toisesta 
kappaleesta seuraava lause: "Kannabiksen salliminen kontrolloidussa-
kin ympäristössä johtaa huumausaineiden käyttöön liittyvien ongelmien 
voimistumiseen." Tästä ei nimittäin ole mitään näyttöä olemassa.

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

Jäsen Leo Bergmanin palautusehdotuksen saatua kannatuksen kes-
kustelu rajattiin koskemaan palautusehdotusta ja siitä äänestettiin en-
simmäisenä esittelijän ehdotusta vastaan.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (jäsen Leo Bergman)
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Jaa-äänet: 8
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija 
Muurinen, Aleksi Niskanen, Laura Nordström, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Katju Aro, Leo Bergman, Esa Olavi Lehtopuro, Sanna-Mari Oranen, 
Reko Ravela

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5, minkä jälkeen asian käsittelyä jatkettiin. Seuraavana äänestettiin 
kannetusta jäsen Kati Juvan vastaehdotuksesta.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 5
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, 
Aleksi Niskanen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Kati Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Laura Nordst-
röm, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 8 - 5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Jussi Niemi-Pynttäri, psykoosipalvelujen päällikkö, puhelin

jussi.niemi-pynttari(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka 
koskee lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotan-
nosta ja myynnistä Helsingissä:

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki tekee valtioneuvostolle lainsäädän-
töaloitteen erillislain säätämisestä siten, että kannabiksen valvottu tuo-
tanto ja myynti sallittaisiin täysi-ikäisille Helsingin kaupungin alueella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että se ei kannata lainsäädäntö-
aloitteen tekemistä. Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheut-
taa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Kannabiksen salliminen 
kontrolloidussakin ympäristössä johtaa huumausaineiden käyttöön liit-
tyvien ongelmien voimistumiseen.

Kannabis on rikoslaissa tarkoitettu huumausaine, jonka käyttö, valmis-
taminen ja viljely ovat rangaistavia. Huumausaineen käyttörikoksesta 
voidaan nykyisin tuomita sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeut-
ta. Huumeiden valmistamisesta tai viljelemisestä voidaan määrätä 
enintään kaksi vuotta vankeutta.

Vaikka kannabiksen käyttökin on rangaistava teko, rikoslaki mahdollis-
taa jo nykymuodossaankin kannabiksen käyttäjän tuomitsematta jättä-
misen. Rikoslain 50 luvun 7 §:ssä säädetään, että huumausaineen käy-
töstä voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos 
epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttöti-
lanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonai-
suutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta 
tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai tekijä on hakeu-
tunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Merkintä kannabiksen käyttörikoksesta ei myöskään estä pääsyä mie-
lenterveyshoitoon tai mihinkään muuhunkaan tarpeelliseen hoitoon tai 
palveluun.

Ryhmäaloitteessa esitetään muun muassa, että kannabiksen laillinen 
tuotanto ja valvottu myynti täysi-ikäisille poistaisi teini-ikäisiä houkutte-
levan "kielletyn hedelmän" vaikutuksen, mikä vähentäisi alaikäisten 
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huumeiden käyttöä. Kokonaisuutena arvioiden tieteellinen tutkimus-
näyttö ei tue edellä mainittua väitettä, joka perustuu yhteen tutkimuk-
seen, jossa todettiin vähäinen vaikutus asiaan.

Tähän mennessä kertyneen tutkimustiedon valossa on perusteltua olet-
taa, että runsaasti kannabista käyttävien henkilöiden määrä lisääntyy, 
jos kannabiksen tuotannosta ja myynnistä tulee laillista. Tutkimusnäyt-
töä on myös siitä, että kannabiksen käytön sallittavuus lisäsi käyttöä 
etenkin nuoruusikäisten tyttöjen keskuudessa.

Ehdotettu Helsinkiä koskeva erillislaki olisi Helsingin osalta haitallinen, 
koska se keräisi Suomesta ja ulkomailta kannabiksen suurkuluttajat ja 
viihdekäyttäjät Helsinkiin.

Kannabiksen haitat liittyvät nimenomaan runsaaseen ja pitkäaikaiseen 
käyttöön, jolla on lukuisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja toiminta-
kykyyn. Runsas kannabiksen käyttö heikentää kognitiota, mikä heiken-
tää etenkin nuorilla suoriutumista koulussa ja opinnoissa. Runsas kan-
nabiksen käyttö väestössä lisää myös muun muassa liikenneonnetto-
muuksien riskiä.

Kannabista runsaasti etenkin teini-iässä käyttäneillä henkilöillä mahdol-
linen psykoosiin sairastuminen tapahtuu keskimäärin noin kaksi vuotta 
aikaisemmin kuin muilla psykoosiin sairastuvilla. Kannabiksen käyttöä 
jatkavien psykoosipotilaiden sairaus on keskimäärin vaikeampi ja edel-
lyttää myös useammin ja pidempiä sairaalahoitoja.

Kannabisuutteita vaikuttavana aineena sisältävän lääkevalmisteen 
käyttö on lääkärin määräämänä sallittua pienelle potilasryhmälle. Lää-
kekannabista käytetään Suomessa MS-taudin lihasjäykkyyteen, elleivät 
muut hoidot tehoa.

Helsingin kaupunki on tehnyt valvotuista huumeiden käyttötiloista eril-
lisselvityksen, joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan 
käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia 
etuja ja haittoja.

Lainsäädäntö ei salli tällä hetkellä valvottujen huumeiden käyttötilojen 
perustamista. Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 
01.4.2019 § 228 valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt 
huumeiden käyttöhuonekokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. 
Laissa on oltava säännökset muun muassa siitä, onko humausaineiden 
käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa, ja mit-
kä ovat henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet ja oikeudet suhteessa 
käyttäjiin. Jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee 
valmistelutyötä.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheuttaa fyysisiä, psyykki-
siä ja sosiaalisia haittoja. Huumeongelman hoito perustuu avoimeen ja 
luottamukselliseen hoitosuhteeseen. Huumeiden käyttö ei ole esteenä 
hoitoon pääsylle. Huumausaineisiin liittyvien ongelmien hoito ja huu-
meiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen on sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta perusteltua. Kannabiksen tuotannon ja myynnin 
laillistaminen nykyistä laajemmin sen sijaan ei edistä terveyttä ja hyvin-
vointia.”

Esittelijän perustelut

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja psykoosi-
palvelujen päällikkö Jussi Niemi-Pynttäri ovat kutsuttuina asiantuntijoi-
na läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmä-
aloitteesta, joka koskee lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen 
laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä. Lausuntoa on pyydetty 
16.3.2021 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Jussi Niemi-Pynttäri, psykoosipalvelujen päällikkö, puhelin

jussi.niemi-pynttari(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2021 § 43

HEL 2021-000727 T 00 00 03
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.03.2021 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Leo Bergmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Jussi Niemi-Pynttäri, psykoosipalvelujen päällikkö, puhelin

jussi.niemi-pynttari(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 55
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Eva Biaudetin ym. ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittä-
mistä koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2021-001526 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto oli kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Eva Biaudetin ja 16 muun valtuutetun aloitteesta, 
jossa edellytetään, että kaupunginhallitus hyväksyy ihmiskaupan vas-
taista työtä vahvistavan yhteistyösuunnitelman ja että selvitetään mah-
dollisuudet pidentää ihmiskaupan uhrin kotoutumisaikaa:

”Ihmiskauppa on ilmiönä moninainen. Suomessa tunnistetut uhrien hy-
väksikäyttötarkoitukset ovat useimmiten olleet pakkotyö, seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja pakkoavioliitto. Mahdollisia uhreja voidaan kohdata 
monissa palveluissa ja keskeistä on palvelujärjestelmän eri toimijoiden 
osaaminen uhrin tunnistamiseksi. Uhrit voivat olla suomalais- tai ulko-
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maalaistaustaisia ja heidän tunnistamisensa on tärkeää myös rikoksen 
torjunnassa onnistumiseksi. 

Ihmiskaupan vastainen työ ja uhrien auttaminen Helsingissä

Helsingin kaupunki toteuttaa ihmiskaupan vastaista työtä pitkäjäntei-
sesti eri yhteyksissä muun muassa osallistumalla valtakunnalliseen 
monialaiseen kehittämistyöhön, antamalla lausuntoja, kehittämällä ih-
miskauppaa ehkäiseviä toimintamalleja ja ihmiskaupan uhrien palvelu-
tarpeisiin vastaavia palveluja sekä kouluttamalla henkilöstöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset auttavat ihmiskaupan uhre-
ja erilaisissa tilanteissa. Uhrien on mahdollista saada pitkäkestoista 
apua ja tukea sosiaali- ja terveystoimen keskitetyistä sosiaalipalveluista 
maahanmuuttoyksiköstä, jossa uhrin toimintakykyä tuetaan traumatie-
toisella vakauttavalla työotteella. Sosiaalityön tehtävä on ajaa ihmis-
kaupan uhrien etua palveluissa ja koordinoida toimintaa muun muassa 
terveydenhuollon kanssa. Uhrien auttamiseksi tarvitaan monipuolista 
osaamista ja usein uhrin auttamisverkostoon kuuluu ammattilaisia sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluista ja valtion palveluista että kolmannen sek-
torin matalan kynnyksen toiminnoista. 

Palvelujen järjestämisvastuussa olevan uhrin kotikunnan tulee toimia 
myös yhteistyössä poliisin kanssa uhrin suojeluun liittyvissä kysymyk-
sissä. Poliisin tulee puolestaan ohjata sosiaalihuollon ilmeisessä tar-
peessa oleva henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön suostu-
muksella otettava yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen sosiaalihuol-
lon tarpeen arvioimiseksi. Erityisissä tilanteissa poliisi voi tehdä ilmoi-
tuksen myös ilman henkilön suostumusta.  

Poliisiyhteistyöhön osallistuminen

Ihmiskaupparikosten tutkintaan erikoistuneen uuden valtakunnallisen 
poliisiyksikön perustaminen Helsingin poliisilaitoksen alaisuuteen luo 
uudenlaisia moniammatillisen yhteistyön rakentamisen mahdollisuuksia 
ihmiskaupan uhrien auttamisen käynnistymiseksi jo varhaisessa vai-
heessa. 

Sosiaali- ja terveystoimiala tulee osallistumaan poliisin uuden ihmis-
kauppayksikön moniammatilliseen yhteistyöhön. Tämä on kirjattu sosi-
aali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioon. Ihmiskaupan uh-
rien auttamisessa mukana olevien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä 
tehdään jo nyt sekä asiakas- että konsultaatiotasolla, mutta se ei ole 
kaikilta osin rakenteista, joten sen juurruttaminen osaksi perustyötä on 
tärkeää. 

Järjestöjen kokemuksia yhteistyöstä
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Keskeisten Helsingissä toimivien ihmiskaupan vastaisessa työssä mu-
kana olevien järjestöjen mukaan yhteistyö kaupungin työntekijöiden 
kanssa toimii pääosin hyvin, kun se perustuu aktiiviseen yhteydenpi-
toon, yhtenäisiin toimintaperiaatteisiin ja toisen työn arvostamiseen. 
Uhrin kohtaamina hankaluuksina järjestöt nostavat esille sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen odotusajat, työntekijöiden vaihtuvuuden, 
vastaanottojen harvalukuisuuden ja konkreettisen avun saamisen esi-
merkiksi lomakkeiden täyttämisessä. Järjestöt tuovat esille myös asiak-
kaan tarpeen saada intensiivisempää palveluohjausta eri kysymyksis-
sä. Yhteistyön kehittämiseksi järjestöt ehdottavat prosessikuvauksen 
laatimista kaupungin ja järjestöjen yhteistyöstä ja asiakasohjauksesta 
sekä matalamman kynnyksen yhteydenpitokanavia työntekijään.

Sosiaali- ja terveystoimialan tunnistamat kehittämistarpeet

Palvelujen näkökulmasta on keskeistä, että ihmiskaupan vastaisen 
työn vahvistamiseksi ja lainsäädännössä määriteltyjen auttamistoimien 
toteuttamiseksi keskeisillä toimijoilla on yhteinen ymmärrys kunkin työtä 
jäsentävistä lähtökohdista ja niitä ohjaavista menettelytavoista. Sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista rikoksen tutkinnan kä-
sittelyprosessista sekä uhrin oikeuksista ja velvollisuuksista tulee vah-
vistaa, jotta ne tulevat huomioiduiksi auttamistyössä tutkinnan eri vai-
heissa. Myös rikoksen uhrien avuntarpeiden tunnistamisen mahdolli-
suuksia on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kehitettävä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hyvä tuntemus ja verkostoyh-
teistyön säännölliset rakenteet puolestaan tukevat poliisin ja matalan 
kynnyksen palveluissa neuvontaa antavien järjestöjen asiakasohjausta 
palveluihin ja ehkäisevät uhrin saaman palvelun sattumanvaraisuutta. 
Roolien, vastuiden ja yhteistyökäytäntöjen kuvaaminen ennen mahdol-
lisen rikoksen ilmituloa sekä esitutkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn aika-
na tukevat toimijoita uhrin tarpeista lähtevään yhteiseen työhön. 

Valtakunnallinen kehittämistyö etenee hallitusohjelman mukaisesti

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on sovittu ihmiskauppa-
rikosten paljastamiseen ja tutkimiseen perustettavan poliisin erikoisyk-
sikön lisäksi myös muista keinoista, joilla parannetaan ihmiskaupan uh-
rien asemaa ja tehostetaan rikosvastuun toteutumista. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö on asettanut ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan 
lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän ajalle 1.6.2020–
31.12.2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää vuosina 2020–
2021 nykyisen palvelujärjestelmän valmiutta vastata ihmiskaupan uh-
riksi joutuneiden ihmisten asumispalveluiden tarpeisiin sekä tunnistaa 
mahdolliset puutteet palveluissa. Lisäksi oikeusministeriössä on valmis-
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telussa ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, jonka ennakoitu val-
mistumisaika on maaliskuussa 2021.

Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan yleissopimuk-
sen täytäntöönpanoa seuraava ihmiskaupan vastaisen toiminnan 
asiantuntijaryhmä GRETA (Group of Experts on Action Against Traffic-
king in Human Beings) on suositellut, että kansallisessa toimintaohjel-
massa edistetään keskeisten toimijoiden moniammatillista yhteistyötä 
paikallisella tasolla, koulutetaan henkilöstöä sekä vahvistetaan kunnal-
listen viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskinäistä 
yhteistyötä.

Asiantuntijaryhmän perustaminen Helsinkiin

Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee perusteltuna monialaisen ihmis-
kaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän perustamisen Helsin-
kiin. Työryhmän tehtävänä olisi seurata kansallisen ihmiskaupan vas-
taisen toimintaohjelman toimeenpanoa, ehdottaa ja paikallisella toimin-
taohjelmalla edistää uusien hyväksi havaittujen toimintamallien käyt-
töönottoa, tukea moniammatillisen yhteistyön rakentumista ja tuottaa 
ihmiskaupan vastaisen työn tilannekuvaa Helsingistä.

Työryhmään ehdotetaan nimettäväksi edustajia ihmiskaupan uhrien 
auttamisen kannalta keskeisistä Helsingin kaupungin toiminnoista, ku-
ten maahanmuuttoyksiköstä, lastensuojelusta, sosiaali- ja kriisipäivys-
tyksestä, perusterveydenhuollosta, psykiatria- ja päihdepalveluista, 
työllisyyspalveluista sekä turvallisuus- ja valmiusyksiköstä. Työryh-
mään ehdotetaan kutsuttaviksi osallistujat myös muun muassa poliisis-
ta ja järjestöistä.

Asiantuntijatyöryhmän tehtävä linkittyy Helsingin turvallisuussuunnitte-
lun periaatteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja työ-
ryhmän tuleekin tarvittavilta osin tehdä yhteistyötä sekä kaupungin tur-
vallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmän että lähisuhdeväkivallan eh-
käisytyöryhmän kanssa.

Työryhmän työskentelyyn liittyen tulisi laatia ihmiskaupan uhrien aut-
tamista moniammatillisessa yhteistyössä koskeva toimintaohje. Toimin-
taohjeessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti palvelujen ennakoita-
vuuden lisäämiseen, varhaisen tuen järjestämiseen, siirtymien ja työn-
tekijävaihdosten vähentämiseen, yksilöllisen verkoston kokoamiseen 
uhrin tukemiseksi, kokonaisvaltaiseen uhrin palvelutarpeen arviointiin, 
traumainformoidun, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen työotteen toteu-
tumiseen ja kiireellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että edellä mainittu toimintaohje 
täyttää ne edellytykset, joita aloitteessa mainitulla ihmiskaupan uhrien 
vastaista työtä koskevalla suunnitelmalla tarkoitetaan. 

Ihmiskaupan uhrin kotoutumisaika

Maahanmuuttajalle laaditaan työllistämispalveluissa tai kunnan kotout-
tamispalveluissa kotoutumissuunnitelma, jonka kesto ja sisältö määräy-
tyvät yksilöllisesti henkilön tavoitteiden, työ- ja koulutushistorian sekä 
hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella. Suunni-
telman kesto on pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Mikäli maa-
hanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityistä tukea, voidaan aikaa pi-
dentää enintään kahdella vuodella. Näin kotoutumissuunnitelman kesto 
voi olla enintään viisi vuotta. Ihmiskaupparikoksen uhrille tehdään ko-
toutumissuunnitelman lisäksi tai sen sijaan maahanmuuttoyksikössä 
palvelutarpeen arviointi ja siihen perustuva asiakassuunnitelma.  

Erityistä tukea tarvitseva maahanmuuttajalla on henkilö, joka tarvitsee 
tehostettuja palveluja, kuten kuntoutusta tai perheneuvontaa muiden 
kotoutumista edistävien toimenpiteiden ohella. Syinä tarpeeseen voivat 
olla erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentunut toi-
mintakyky, ikä, perhetilanne, luku- ja kirjoitustaidottomuus tai muun 
vastaava syy. Ihmiskaupan uhrien yksilöllisiä sosiaali- ja terveyspalve-
lujen toteuttamista kotoutumisajan päättyminen ei rajoita. 

Aloitteeseen liittyen sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että edellä 
mainittu viiden vuoden kotoutumisaika tukee ihmiskapan uhrin autta-
mistoimenpiteiden toteuttamista. Ajan pidentäminen ei kuitenkaan ole 
kaupungin toimivallassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ihmiskaupan uhriksi joutuvat henkilöt ovat usein jo lähtökohtaisesti hei-
kossa ja haavoittuvassa asemassa esimerkiksi asunnottomuuden, ul-
komaalaisuuden, pakolaisuuden, laittoman maassa oleskelun, köyhyy-
den, alaikäisyyden, alhaisen koulutustason, päihderiippuvuuden, mie-
lenterveyden ongelmien, traumatisoitumisen, syrjinnän tai halveksittuun 
ryhmään kuulumisen vuoksi. He eivät aina itse tunnista omaa uhrin 
asemaansa tai eivät osaa tai uskalla hakea apua. Kyse on rikoksen uh-
riksi joutumisesta. On inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää, että 
ihmiskaupan uhri saa tarvitsemaansa apua ja tukea ja että tapahtuneet 
rikokset selvitetään. Hyvin toimivilla ja monipuolisilla palvelulla ihmis-
kaupan uhria voidaan auttaa irtautumaan tilanteestaan ja estää uudel-
leen uhriutuminen. Tehokas rikosten selvittäminen antaa rikoksen uh-
riksi joutuneelle oikeutta ja parantaa yhteiskunnan turvallisuutta.”

Esittelijän perustelut
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Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto on kutsuttuna asiantun-
tijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Eva Biaudetin ja 16 muun valtuu-
tetun ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämistä koskevasta valtuus-
toaloitteesta. Lausunto on pyydetty 16.3.2021 mennessä. Lausuntoa 
on pyydetty myös Helsingin poliisilta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 56
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta koskien ilmastobud-
jetin käyttöön ottamista

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mia Haglundin ja 14 muun valtuutetun ilmastobudjetin käyttöön ottamis-
ta koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki ottaa käyttöön vuodesta 2021 al-
kaen ilmastobudjetin, joka esitellään vuosittain talousarvion yhteydessä 
ja jonka toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ilmastobudjetin avulla ilmas-
totyöhön varatut resurssit voidaan tuoda selkeämmin esiin ja ilmasto-
toimien etenemistä voidaan arvioida paremmin. Samalla voidaan tehdä 
ilmastotyötä näkyväksi ja lisätä siihen liittyvää keskustelua.

Sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -
ohjelmaa omalta osaltaan. Ilmastovahdin lisäksi ilmastotyön etenemistä 
seurataan jo vuosittain osana kaupungin ympäristöraportointia. Ilmasto-
työn kulut, tuotot ja investoinnit esitetään osana kaupungin ympäristöti-
linpäätöstä.

Ilmastobudjetoinnin toteuttaminen edellyttää kaupunkitasoista määritte-
lyä siitä, mitkä toimet lasketaan mukaan ilmastobudjettiin sekä toimia-
loille annettuja ohjeita riittävien tietojen tuottamiseksi talousarvioesityk-
sen yhteydessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ilmastonmuutosta hillitsemällä voidaan vähentää ilmastonmuutoksen 
moninaisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Eniten il-
mastonmuutoksesta kärsivät muutenkin haavoittuvassa asemassa ole-
vat ihmiset, joilla on vähiten keinoja sopeutua ilmastonmuutoksen vai-
kutuksiin."

Käsittely

Tiimipäällikkö Johanna af Hällström oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata tätä valtuustoaloitetta. 
Ilmaston lämpötila on ihmiskunnan historiassa kokenut pitkiä kylmiä 
jaksoja, lämpimiä jaksoja ja taas kylmiä jaksoja. Eli ilmastonmuutos on 
syklittäistä. Vielä 1970-luvun Suomessa oltiin huolissaan ilmaston kyl-
menemisestä. Ja nyt ollaan taas huolissaan ilmaston lämpenemisestä. 
Ilmastomuutosta tarkastellessa pitää tutkia lämpötilojen vaihteluita hy-
vin pitkiltä tarkastelujaksoilta. Se, että ilmastonmuutosta katsotaan 
muutamien vuosikymmenien ajalta ei kerro mistään dramaattisesta 
muutoksesta. Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan arktinen 
Huippuvuoret oli 7–8 astetta nykyistä lämpimämpi jääkauden jälkeisellä 
lämpökaudella 10 000–8 000 vuotta sitten. Silloin ei ollut tehtaita ja 
muuta nykyaikaisia saastuttajia ollenkaan. Suomessa harjoitetaan il-
mastopropagandaa, jossa ihmisiä pelotellaan ja syyllistetään ilmaston-
muutoksen vaikutuksilla. Suomen osuus globaaleista ilmastopäästöistä 
on promillen luokkaa. Ilmastonmuutoksen torjunta on nyky-Suomessa 
sitä, että sen varjolla halutaan kerätä ahkerilta suomalaisilta lisää vero-
ja.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti lausunnosta rauenneen vastaehdotuksensa 
mukaisen eriävän mielipiteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annukka Kokkonen, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 43544

annukka.kokkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen 
käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tiimipäällikkö Johanna af Hällström on kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
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Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle Mia Haglundin ja 14 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien ilmastobudjetin käyttöön ottamista.

Lausuntoa on pyydetty 6.4.2021 mennessä. Aloitteeseen on pyydetty 
lausuntoa kaikilta toimialoilta ja Starasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annukka Kokkonen, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 43544

annukka.kokkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen 
käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 57
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Kati Juvan osatyökykyisten työllistämistä koskevasta toi-
vomusponnesta

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö Pauliina Vähäpesola oli 
kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 422 
515

pauliina.vahapesola(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Juva Kati, toivomusponsi, Kvsto 23.9.2020 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Kati Juvan toivomusponnesta, missä kaupungin-
valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia 
työllistää nykyistä enemmän osatyökykyisiä kaupungille:

"Vammaistyössä tuetaan ja kehitetään osatyökykyisten työllistymistä 
tukevia toimia, osallistutaan aihetta koskeviin työryhmiin ja hankkeisiin, 
annetaan asiantuntija-apua aiheeseen liittyen. Vammaistyö ei kuiten-
kaan voi vastata koko kaupungin työvoimapoliittisista toimenpiteistä ja 
itse työpaikkojen luomisesta eri toimialoille.
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Vammaistyön työ- ja päivätoiminnan palvelustrategia on parhaillaan 
valmistelussa. Työ- ja päivätoiminnassa on erityisenä painopistealuee-
na vuonna 2021 työllistymistä edistävän toiminnan kehittäminen. Ta-
voitteena on muun muassa ottaa asiakas tiiviimmin palvelun kehityk-
seen mukaan sekä työllistymispolkujen laajempi tarjoaminen.

Vammaisten työ- ja päivätoiminnoissa tehdään työllistymistä edistävää 
työtä yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa muun muassa osana 
Työkykyisempi Stadi -hanketta (esimerkiksi Kehitysvammaliitto, Autis-
miliitto, Vates ja Eskot ry). Yhteinen näkemys on se, että tuetun työllis-
tymisen palvelun kapasiteetin lisäämisellä voidaan vaikuttaa merkittä-
västi työhönvalmennuksen tarpeessa olevien vammaisten ja osatyöky-
kyisten henkilöiden työllistymisen määrän kasvuun.

Vammaisten työtoimintayksikössä työvalmentajien määrää on lisätty 
viime vuosina työtoimintaa tuottaviin toimipisteisiin. Niiden asiakkaiden, 
joiden työllistymiseen voidaan työvalmennuksella vaikuttaa tulisi kiinnit-
tää erityistä huomiota. Tuetun työllistymisen palvelun jonossa on ollut 
jo pitkään noin 40 asiakasta ja vaikka jono liikkuu, uusia asiakkaita on 
tulossa. Jonotusaika vaihtelee tällä hetkellä useasta kuukaudesta lähes 
vuoteen. Viiden työvalmentajan lisäyksellä kyettäisiin turvaamaan asia-
kaspaikkamäärää niin, ettei jonotusaika muodostu kohtuuttoman pit-
käksi.

Helsingin tuetun työllistymisen palvelun laadusta kertoo palvelulle 
myönnetty vuoden 2021 Zero Projectin Innovative Practice/Policy -
palkinto. Zero Projectin tehtävänä on edistää YK:n vammaisten oikeuk-
sien yleissopimuksen toteuttamista. Verkostossa toimii yli 5 000 asian-
tuntijaa 150 eri maassa. Huomionosoitus tarkoittaa, että tuetun työllis-
tymisen palvelu on kansainvälisestikin vertaisarvioinnin kautta arvioitu 
merkittäväksi osatyökykyisten henkilöiden työllistämistä edistäväksi 
toimintamalliksi.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tuetaan vuonna 2021 lisäksi osatyöky-
kyisten työllistymistä nivomalla työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskusta. Toimialalla osallistutaan Työkykyohjel-
maan, johon sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Helsingille noin 
miljoona euroa valtionavustusta. Työkykyisempi Stadi -hankkeessa 
toimiala kehittää työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta sekä työllistymistä 
edistävää sosiaalihuollon palvelupolkua ja tuetun työllistymisen mene-
telmien pilotointia nykyistä laajemmalle kohderyhmälle.

Työ- ja päivätoiminnasta on oltu myös tiiviisti mukana yhdenvertaisuus-
suunnitelman valmistelussa. Kaupunginkanslia antaa aloitteesta oman 
lausuntonsa henkilöstörekrytoinnin näkökulmasta.
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Osatyökykyisille tarjotaan työhön kuntouttavia palveluita myös nuorten 
palveluiden ja aikuissosiaalityön työtoiminnassa, jossa tarjotaan sekä 
kuntouttavaa että sosiaalihuoltolain 27 e ja d § mukaista vammaisten 
henkilöiden työtoimintaa ja työllistymistä tukevaa toimintaa. Kaupungin 
omissa työtoimintapaikoissa tarjotaan työvalmennusta. Lisäksi nuorten 
palveluissa ja aikuissosiaalityössä tarjotaan työkykyselvitystä sosiaali-
palveluna, jolloin osatyökykyinen, pitkäaikaistyötön helsinkiläinen voi 
saada työkyvyn arviointia ja selvitystä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää, että 
julkinen valta edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta sekä työllis-
tymistä yleisille työmarkkinoille. Työllistyminen palkkatyöhön lisää kehi-
tysvammaisten henkilöiden psykososiaalista hyvinvointia ja yhdenver-
taisuutta yhteiskunnassa. Yksi todistetusti työllistymistä edistävistä kei-
noista on tuetun työllistymisen malli."

Esittelijän perustelut

Vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö Pauliina Vähäpesola on 
kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginvaltuusto on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lau-
suntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan toivomusponnesta 
koskien kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä. 
Lausuntoa on pyydetty 30.3.2021 mennessä. Toivomusponteen on 
pyydetty myös kaupunginkanslian elinkeino-osaston lausunto.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 422 
515

pauliina.vahapesola(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Juva Kati, toivomusponsi, Kvsto 23.9.2020 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 151

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Kati Juvan toivomusponnesta mahdollisuuksista työllis-
tää enemmän osatyökykyisiä henkilöitä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala edistää kaupungin periaatteiden 
mukaisesti henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on 
lisätä monimuotoisuutta henkilöstössä. Tätä edistetään osaltaan mm. 
anonyymin rekrytoinnin, positiivisen erityiskohtelun ja tehtävien mukau-
tuksen keinoin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toteutettiin ano-
nyymin rekrytoinnin kokeilussa vuonna 2020 yhteensä 36 hakuproses-
sia. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa kesätyöpaikkoja osatyöky-
kyisille nuorille leikkipuistoissa ja päiväkodeissa. Työtehtävät pyritään 
räätälöimään nuoren osaamisen ja fyysisen toimintakyvyn mukaiseksi. 
Esihenkilöt sitoutuvat vastuullisen työnantajan periaatteisiin ja pereh-
dyttävät nuoret työtehtäviin. Nuorille halutaan tarjota paras mahdollinen 
kesätyökokemus.

Toimialalla on huolehdittu ensisijaisesti työn tarjoamisen velvollisuu-
desta kaupungin palveluksessa oleville osatyökykyisille työntekijöille. 

Toimialan yksiköt ovat tarjonneet kaupungin toimintatavan mukaisesti 
työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoja. Jos tehtävään on palkattu osatyö-
kykyinen ja tehtävä on osoittautunut hänelle sopivaksi, työllistymistä 
kaupungille on pyritty edistämään. Vaihtoehtona on ollut myös tarjota 
tehtävän edellyttämää koulutusta oppisopimuskoulutuksena. 

Lautakunta pitää Kati Juvan toivomusponnessa esitettyä asiaa tärkeä-
nä. Osatyökykyisten määrän lisääminen edellyttää, että selvitetään sys-
temaattisesti minkälaisia tehtäviä toimialalla on mahdollista räätälöidä 
osatyökykyisille sopiviksi. Erityisesti työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja 
on tärkeää lisätä aikaisempaan verrattuna ja tätä kautta pyrkiä raken-
tamaan urapolkuja osatyökykyisille. Jotta tässä onnistutaan, tulee var-
mistaa, että osatyökykyisten työntekijöiden palkkaamiseen luodaan 
selkeä toimintatapa mm. rekrytointiin, työntekijän vastaanottamiseen, 
työn räätälöintiin ja perehdytykseen. Lisäksi tulee huolehtia verkostoi-
tumisesta ja yhteistyöstä mm. TE-palvelujen ja kolmannen sektorin 
kanssa, jotta osatyökykyiset tavoitetaan. Toiminnan turvaaminen edel-
lyttää, että henkilöstöresurssipalveluihin varataan osatyökykyisten työl-
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lisyyden edistämisen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan riittävä 
resurssi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.03.2021 § 20

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää toivomusponnessa esitettyä 
asiaa tärkeänä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sitoutuu Helsingin 
kaupungin uuden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvosuunnitelman laatimi-
seen ja osatyökykyisten sekä vammaisten työntekijöiden rekrytoinnin 
edistämiseen.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymässä henkilöstön yhdenver-
taisuussuunnitelman vuosittaiset toimenpiteet 2019–2020 on voimassa 
siihen asti, kunnes uusi kaupunkitason uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma valmistuu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, 
että toimiala on sitoutunut edellä mainittuun henkilöstön yhdenvertai-
suussuunnitelmaan ja toteuttaa suunnitelman toimenpiteitä henkilöstön 
yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi ja monimuotoi-
sen johtamisen vahvistamiseksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala osallistui vuoden 2020 lopulla ano-
nyymin rekrytoinnin hankkeeseen nuorisopalveluissa, jonka myötä 
anonyymin rekrytoinnin osaamista vahvistetaan toimialan jokaisen pal-
velun esihenkilöille. Esihenkilöille suunnatuissa HR-infoissa kevään 
2021 yhden tilaisuuden teeman myötä esitellään monimuotoisen rekry-
toinnin Helvi, jonka jokainen esihenkilö käy läpi vuoden 2021 aikana. 
Samassa tilaisuudessa käydään läpi myös yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvo Helvi työväline, joka on sovittu käytävän jokaisessa työyhteisössä 
läpi vuoden 2021 aikana. 

Tavoitteena on käydä keskustelua toimialan sekä palveluiden johto-
ryhmissä osatyökykyisten sekä vammaisten työntekijöiden palkkaami-
sen edistämiseksi. Erityisesti palkkatukirahoituksen ja työkokeilujen 
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rekrytoinneissa voisi painottaa vammaisten ja osatyökykyisten palk-
kaamisen lisäämistä.

Kanslian rahoituksella sekä toimipisteiden omalla rahoituksella kesä-
työntekijöiden palkkaamisessa painotetaan erityisnuorten palkkaami-
seen, mukaan lukien vammaisten nuorten työllistymiseen. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle myönnettiin erityistä tukea tarvitsevien nuorten 
työllistymiseen rahaa yhteensä yhtensä 14 302 euroa (sis. lomarahat ja 
sivukulut), jonka kanslia myönsi täysimääräisesti. Rahat jakautuivat 
palveluiden kesken seuraavasti: Kulttuuripalvelut: 5 201 euroa (4 tuki-
kuukautta, joka tarkoittaa neljää 17-vuotiasta kesätyöntekijää), Kirjas-
topalvelut: 7 801 euroa (6 tukikuukautta eli kuusi 17-vuotiasta kesä-
työntekijää) ja nuorisopalvelut: 1 300 euroa (1 tukikuukausi eli yksi 17-
vuotias kesätyöntekijä). 

Henkilöstön työkyvyn tukemiseen ja esihenkilöiden työkykyjohtamiseen 
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelun HR-asiantuntijat ovat tarjonneet tukea 
jokaiselle toimialan esihenkilölle vuosien 2018–2020 aikana yhteistyös-
sä Työterveys Helsingin asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli niin 
varhaisen tuen ja tehostetun tuen mallien esihenkilöiden osaamisen 
vahvistaminen onnistumisen johtamisen kokonaisuudessa. Tavoitteena 
oli myös henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen ja työssä jatkaminen 
mm. osatyökykyisenä. Jokaisen työntekijän tilanne kartoitettiin, joiden 
kohdalla on havaittu työkykyhaasteita esim. poissaoloja paljon, esihen-
kilöllä noussut huoli työntekijän jaksamisesta yms. Prosessin myötä 
työkykyjohtamiseen on otettu käyttöön erilaisia toimintamalleja, kuten 
kuntoutustuella työkokeilua, osasairausloman käyttöä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Manna Torvinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36137

manna.torvinen(a)hel.fi

Keskushallinto Palvelukeskusliikelaitos Johto 18.2.2021

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Toimitusjohtaja antoi seuraavan lausunnon:

Yksi Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman 2019-2020 ta-
voitteista on tukea vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllis-
tymismahdollisuuksia töitä ja työoloja muokkaamalla sekä huolehtimal-
la työpaikkojen esteettömyydestä.  Kaupunkitasoisena toimenpiteenä 
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on vammaisten ja osatyökykyisten työllistymispolun mallintaminen sekä 
toimijakokonaisuuden kuvaus. Palvelukeskus Helsinki on myös sitoutu-
nut selvittämään mahdollisuuksia työllistymispolkuun työn vaatimukset 
huomioiden yhteistyössä rekrytoinnin ja työkyvyn tuen sekä johdon ja 
esihenkilöiden kanssa.

Palvelukeskus Helsinki on samoin osana yhdenvertaisuustoimenpiteitä 
sitoutunut selvittämään erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorten 
aikuisten mahdollisuuksia kesätöihin ja työssäoppimiseen työn vaati-
mukset ja ohjausresurssit huomioiden.

Vammaisten osa-aikaisten työsuhteiden syntyminen edellyttää käytän-
nön yhteistyötä ja myös henkilökohtaista räätälöintiä sekä yhteistyön 
käynnistämistä vammaistyön työvalmentajien kanssa.

Palvelukeskus edistää erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien nuor-
ten ja nuorten aikuisten työharjoitteluja sekä alalle kouluttautumista te-
kemällä yhteistyötä Ammattiopisto Liven kanssa, joka on pääkaupunki-
seudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehit-
tämiskeskus. Koordinoidumpi yhteistyö sekä avoimen vuoropuhelun li-
sääminen ovat osaltaan edesauttamassa erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden koulutus- ja uramahdollisuuksia Palvelukeskus Helsingissä.

Henkilöstöjohtaminen

Palvelukeskus Helsingin henkilöstöjohtaminen pohjaa Helsingin kau-
pungin henkilöstöpolitiikkaan. Edistämme monimuotoisuutta ja tasa-
arvoa työelämässä, mikä näkyy niin työntekijöiden kuin työnhakijoiden 
yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena kohteluna. Huolehdimme hen-
kilöstöstämme tukemalla työhyvinvointia ja työkykyä sekä osaamisen 
kehittämistä Helsingin kaupungin työhyvinvoinnin toimintaohjelman 
2018-2021 mukaisesti.

Suurin osa Palvelukeskus Helsingin työntekijöistä työskentelee keski-
raskaassa työssä, ja työkyvyn ylläpitäminen on tärkeä osa työhyvin-
vointia. Työkykyisyydestä huolehditaan ensisijaisesti työpaikkaan liitty-
vin keinoin, esimerkiksi työjärjestelyillä ja parantamalla työolosuhteita. 
Työpaikan vaaratekijät selvittämällä ja perehdyttämällä pyritään varmis-
tamaan turvallinen työympäristö ja terveelliset työolot. Lisäksi Palvelu-
keskus Helsingin HR-asiantuntijat tukevat esihenkilöitä tehostetun työ-
kyvyn prosesseissa tavoitteena henkilöstön mahdollisuus pysyä työ-
elämässä vanhuuseläkeikään saakka. Palvelukeskus Helsingissä on 
myös hyödynnetty työkyvyn tukemisessa osa-aikaisia työaikaratkaisuja 
sekä korvaavaa työtä ja tehtäväkiertoa.

Palvelukeskus Helsinki on sitoutunut noudattamaan Helsingin kaupun-
gin henkilöstöhankinnan periaatteita. Periaatteiden tarkoitus on edistää 
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yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa rekrytoinnissa. Saavutettavuutta kehi-
tetään käyttämällä selkokielisiä työpaikkailmoituksia sekä tekstittämällä 
kaikki videot, jotka ovat käytössä rekrytointimarkkinoinnissa. Työpaik-
kailmoituksissa kiinnitämme myös huomiota siihen, että valintakriteerit 
ovat realistisesti ja selkeästi kuvattu ja että ne eivät ole syrjiviä.

Osana periaatteiden noudattamista Palvelukeskus Helsingissä on to-
teutettu anonyymiä rekrytointia aluksi pilottina ja nyt jatkuvana käytän-
tönä. Anonyymi rekrytointi auttaa esihenkilöitä kiinnittämään rekrytoin-
neissa huomiota hakijan osaamiseen ja asettaa näin ollen hakijat yh-
denvertaisempaan asemaan. Anonyymin rekrytoinnin on myös havaittu 
vaikuttavan esihenkilöiden asenteisiin myönteisesti.

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 57

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Helsingin kaupunki edistää aktiivisin toimenpitein henkilöstön yhden-
vertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kehittää monimuotoisuuden johtamista. 
Helsingin, helsinkiläisten sekä kaupungin henkilöstön monimuotoisuus 
on vahvuus, joka mahdollistaa hyvät palvelut, jatkuvan uudistumisen 
sekä entistä tuottavamman ja vetovoimaisemman kaupungin. Muun 
muassa positiivinen erityiskohtelu, anonyymi rekrytointi ja kaikinpuoli-
sen esteettömyyden varmistaminen ovat keinoja edistää yhdenvertai-
suuden toteutumista rekrytoinneissa.

Kaupunkiympäristön toimiala on osallistunut kaupunkiyhteiseen kehit-
tämistyöhön ja edistänyt aktiivisin toimenpitein henkilöstön yhdenver-
taisuutta ja tasa-arvoa.

Osana toimialan vuoden 2020 työhyvinvointi- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelmaa on edistetty erityistä tukea tarvitsevien, vammaisten ja osa-
työkykyisten työllistymismahdollisuuksia kaupunkitason linjausten mu-
kaisesti. 

Toimialalla on toteutettu aktiivisesti korvaavan työn mallia, jos työn te-
keminen sairauspoissaolon sijaan on ollut mahdollista ja toipuminen ei 
ole vaarantunut. Myös osasairauspäivärahaa on käytetty. Osatyökykyi-
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sen tukena ovat toimineet esihenkilö, henkilöstöpalveluiden hr-
asiantuntija, työterveyshuolto ja Keva. Lisäksi on kiinnitetty erityistä 
huomiota toimialan osatyökykyisten työtehtävien muokkaamiseen, työ-
kokeiluun, uraohjaukseen ja paluun tukeen. Henkilöstöpalveluiden hr-
asiantuntija toimii esihenkilön ja työntekijän tukena.

Toimialan eri palveluille on tarjottu mahdollisuus huomioida erityisryh-
mät kesätyörekrytoinneissa ja kanslian myöntämistä kesätyörahoista 
on varattu rekrytointeihin erillismääräraha. Erityisryhmien saatavuuden 
edistäminen on kaupunkitasoisena tavoitteena vuonna 2021, jolloin 
nuorten kesätyörekrytoinneissa tehdään yhteistyötä Vamlasin kanssa.

Toimialalla toimii esteettömyysasiantuntija, mikä mahdollistaa osatyö-
kykyisten esteettömyyden varmistamisen ja rekrytoinnin. Kaupunkiym-
päristön uudessa toimitalossa on huomioitu esteettömyys monin tavoin.

Toimiala jatkaa henkilöstön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistä-
mistä ja osallistuu kaupunkiyhteiseen kehittämistyöhön.

02.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi
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§ 58
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Dan Koivulaakson ym. aloitteesta koskien turvapaikanhaki-
joiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen

HEL 2020-013662 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Aleksi Niskasen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Leena Markkanen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja, puhelin: 310 42901

leena.markkanen(a)hel.fi
Tarja Jokinen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 
310 42744

tarja.jokinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Koivulaakso Dan Valtuustoaloite turvapai-
kanhakijoiden lasten päivähoidosta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Dan Koivulaakson ja 19 muun valtuutetun aloit-
teesta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta varhaiskasvatuk-
seen:

"Aloitteessa esitetään, että Helsinki esiopetuksen lisäksi järjestää tur-
vapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille 
muillekin lapsille.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa valtuustoaloitetta, jossa kan-
sainvälistä suojelua hakevien perheiden lapsille myönnetään oikeus 
varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen osallistumisen tulee olla 
lapsen edun mukaista.

Nykytilanteen kuvaus

Valtionhallinnossa maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa Hel-
singin vastaanottokeskuksen toiminnan. Helsingin vastaanottokeskuk-
seen kuuluvat Punavuoren toimipiste ja yksityismajoituspalvelupiste. 
Varhaiskasvatusikäisiä lapsia vastaanottokeskuksen palveluissa on täl-
lä hetkellä 35. Maahanmuuttovirastosta saadun Migrin tilaston mukaan 
Helsinkiin on saapunut vuoden 2019 aikana 1–5-vuotiaita lapsia 81 ja 
vuoden 2020 aikana heitä on saapunut 22.

Helsingin kaupunki tuottaa kansainvälistä suojelua hakeville perheille ja 
aikuisille vastaanottolain (746/2011) mukaisia välttämättömiä sosiaali- 
ja terveyspalveluja. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivista 
oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa. Nykykäy-
tännön mukaan turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen 
piiriin aina, jos lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun 
sosiaalityöntekijä pitää varhaiskasvatusta tarpeellisena lapsen kasvun 
ja kehityksen sekä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Varhaiskasva-
tusta on voitu hakea lapselle myös muun lapsen hoidosta vastaavan vi-
ranomaistahon suosituksesta. Mikäli on arvioitu, että erityisen tuen tar-
peessa oleva lapsi tai vanhemmat hyötyvät varhaiskasvatuksesta, on 
sitä järjestetty. 

Vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustan-
nuksista, jos varhaiskasvatus nähdään erityisen tuen tarpeeseen pe-
rustuvana välttämättömänä sosiaalipalveluna. Mikäli varhaiskasvatusta 
järjestetään varhaiskasvatuslain perusteella, kustannuksista vastaa 
kunta. Vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä kuuluu kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää vuosia. Lapsen 
edun mukaisesti on perusteltua oikeuttaa subjektiivinen varhaiskasva-
tusoikeus myös turvapaikanhakijoiden lapsille. Vasta maahan tulleelle 
lapselle on kuitenkin varattava aikaa sopeutua perheen uusiin olosuh-
teisiin ja lapsen tilanne sekä etu tulee arvioida ennen varhaiskasvatuk-
seen hakeutumista. 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi tukea turvapaikanhakijalapsen 
päivärytmiä sekä kielellisiä valmiuksia. Varhaiskasvatuksen piirissä on 
mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteita ja saada kontakti myös suoma-
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laiseen kulttuuriin. Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi ennaltaeh-
käistä myöhäisempää erityispalvelujen tarvetta."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa 31.3.2021 mennessä sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivu-
laakson aloitteesta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta var-
haiskasvatukseen. Lausuntoa on pyydetty myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa on kuultu valmis-
telussa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Leena Markkanen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja, puhelin: 310 42901

leena.markkanen(a)hel.fi
Tarja Jokinen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 
310 42744

tarja.jokinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Koivulaakso Dan Valtuustoaloite turvapai-
kanhakijoiden lasten päivähoidosta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 59
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 60
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 4.3.2021

35 § Sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön tulevien näyttöjen hankinta

36 § Päätös matkapalveluiden liikennöinnin puitesopimusten muuttami-
sesta COVID-19 –pandemian aikana

Toimialajohtaja 8.3.2021

37 § Määräys sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuu-
den Lännen asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijälle oikeudesta 
päästä henkilön asuntoon huollon tarpeen selvittämiseksi

Toimialajohtaja 9.3.2021

38 § Liikkuvan näytteenottopalvelun hankinta

Toimialajohtaja 10.3.2021

39 § Tartuntalain (1227/2016) 9 §:n mukaisen kunnan tartuntataudeista 
vastaavien lääkäreiden määrääminen

Toimialajohtaja 16.3.2021

42 § Hankinnan keskeytys, lääkärirekrytointipalvelua koskevan hankin-
nan tarjouskilpailu

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 4.3.2021

7 § Henkilökohtaisen avun palvelun suorahankinta Ruoholahden asu-
mispalveluyhdistys (RASPY) ry:ltä vuonna 2021

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 5.3.2021

8 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Nuorisokoti Avalon (Salassa pi-
dettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 10.3.2021

10 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Perhekoti Vehkatupa (Salassa 
pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 4.3.2021

14 § Ruiskujen hankinta varmuusvarastoon

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 7.3.2021

15 § Suun terveydenhuollon toimipisteiden tilapäinen sulkeminen huh-
tikuussa 2021

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 10.3.2021

16 § Koronarokotusten ajanvarauksen takaisinsoittopalvelun hankinta 
Palvelukeskus Helsingiltä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 4.3.2021

32 § Hankinta, suomenkielinen kotihoito, Kotipalvelu Eve

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 8.3.2021

33 § Palvelutalojen ja seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 9.3.2021

34 § Seniorikeskusten ikääntyneiden päivätoiminnan ja palvelukeskus-
ten tuetun ryhmätoiminnan keskeyttämisen jatkaminen 1.4.-30.4.2021 
välisenä aikana

35 § Avofysioterapian ryhmätoiminnan tilapäisen keskeyttämisen jat-
kaminen 1.4.-30.4.2021 välisenä aikana

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 11.3.2021

36 § Seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilapäisen sulkemi-
sen jatkaminen 1.4.-30.4.2021 välisenä aikana

37 § Seniorikeskusten lyhytaikaishoidon keskittämisen jatkaminen 1.4.-
30.4.2021 välisenä aikana

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 12.3.2021
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38 § Laakson sairaalan osaston 11 sairaansijojen väliaikainen vähen-
täminen henkilöstövajeen vuoksi

Tietohallintopäällikkö 10.3.2021

15 § Sairaalakäyttöön tulevien matkapuhelinten ja lisälaitteiden hankin-
ta

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 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ja 60 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 48 § (A).

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2021 62 (70)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

16.03.2021

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Valituksessa 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-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

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
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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

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

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

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 48 § (B).

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 59 §.

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
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Katju Aro

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.03.2021.


