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Kokousaika 05.10.2021 16:15 - 18:22

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

Läsnä

Jäsenet

Sazonov, Daniel puheenjohtaja
Adouchief, Samuel
Biaudet, Eva
Castrén, Maaret (etänä)
Juva, Kati
Korpinen, Laura (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Niiranen, Matti
Paunio, Mikko (etänä)
Silvennoinen, Oula
Vepsä, Sinikka (etänä)
Niinimäki, Touko (etänä) varajäsen
Nurminen, Nelli (etänä) varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Meripaasi, Seija (etänä) sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-
lujen johtaja

Turpeinen, Leena (etänä) terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Sulavuori, Maarit (etänä) perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Mäki, Tiina (etänä) hallintojohtaja
Juutilainen-Saari, Jaana (etänä) viestintäpäällikkö
Noso, Marika (etänä) yksikön päällikkö
Komulainen, Veera hallintoasiantuntija
Niiranen, Henna (etänä) lännen aikuissosiaalityön päällikkö

läsnä 237 §, klo 16:24 - 17:15
Rytkönen, Elina (etänä) erityissuunnittelija

läsnä 237 §, klo 16:24 - 17:15
Lankinen, Akusti (etänä) erityissuunnittelija

läsnä 237 §, klo 16:24 - 17:15
Lukkarinen, Timo (etänä) terveysasemien johtajalääkäri

läsnä 238 §, klo 17:16 - 17:53
Kahilakoski, Johanna (etänä) kilpailutus- ja sopimuspäällikkö

läsnä 238 §, klo 17:16 - 17:53
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Otronen, Kirsi (etänä) ylihoitaja
läsnä 239 §, klo 18:01 - 18:05

Bulatova, Lana (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
läsnä 236 - 237 §, klo 16:15 - 17:16 
ja läsnä 239 - 241 §, klo 18:00 - 
18:12 sekä 243 §, klo 18:14 - 18:22

Puheenjohtaja

Daniel Sazonov apulaispormestari
236-243 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
236-243 §

Pöytäkirjanpitäjä

Veera Komulainen hallintoasiantuntija
236-243 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta

05.10.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ Asia

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

237 Asia/2 Ilmoitusasiat

238 Asia/3 Terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen han-
kinta

239 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien perhemyönteisyy-
den ja synnytyskokemusten parantamista

240 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Silja Sandelin Borgasdottirin ym. valtuustoaloitteesta koskien kä-
tilöiden työympäristöä

241 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien kaupungin 
toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen 
saamisen edellytyksenä

242 Asia/7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

243 Asia/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 236
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 Samuel Adouchiefin ja vara-
tarkastajaksi jäsen Mikko Paunion.

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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§ 237
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Lännen aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen, erityissuunnittelija 
Elina Rytkönen ja erityissuunnittelija Akusti Lankinen olivat kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 28743
veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kuntouttavan työtoiminnan tuotantotapa-analyysi. Lännen aikuissosiaa-
lityön päällikkö Henna Niiranen, erityissuunnittelija Elina Rytkönen ja 
erityissuunnittelija Akusti Lankinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läs-
nä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 28743
veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2021 4 (34)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
05.10.2021

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

§ 238
Terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen 
hankinta

HEL 2021-009093 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuok-
rauksen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosi-
aali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoi-
hin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia, sekä

B oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

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

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

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

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja kilpailutus- ja sopi-
muspäällikkö Johanna Kahilakoski olivat kutsuttuina asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että liitteenä olevan pal-
velukuvauksen 2. Yleiset vaatimukset vuokrattaville hoitajille -otsikon 
seitsemännen kappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen lisättiin seu-
raava lause: Ruotsinkielisissä palveluissa vaaditaan myös hyvää ruot-
sin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus: 

Palautusehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Ehdotan, että asia palautetaan valmisteluun. 
Lasten osalta tulee ennen rokotusta varmistaa huoltajien kirjallinen 
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suostumus, ja tämä tulee huomioida palvelukuvauksen velvoitteissa, ja 
huomioida työtahdissa.

Jäsen Laura Korpisen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Jäsen Samuel Adouchief: Lisätään päätösehdotukseen omaksi uudeksi 
kohdaksi seuraava: C edellyttää, että toimiala vahvistaa samanaikai-
sesti kaupungin oman henkilökunnan rekrytointia, hyvinvointia ja palk-
kakehitystä.

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Samuel Adouchief)

Jaa-äänet: 7
Eva Biaudet, Maaret Castrén, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mikko 
Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 3
Samuel Adouchief, Nelli Nurminen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 3
Kati Juva, Laura Korpinen, Touko Niinimäki

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
3 (tyhjää 3).

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

Jäsen Laura Korpinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Palveluku-
vauksessa olisi tullut huomioida velvoite varmistaa lasten kohdalla en-
nen rokotusta huoltajien kirjallinen suostumus lapsen rokottamiseen ja 
huomioida velvoite työtahdissa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(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§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

A hyväksyä terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuok-
rauksen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosi-
aali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoi-
hin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia, sekä

B oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

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

mukset
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja kilpailutus- ja sopi-
muspäällikkö Johanna Kahilakoski ovat kutsuttuina asiantuntijoina läs-
nä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. 

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vuokraus 
Helsingin kaupungin terveysasemille ja keskitettyihin palveluihin. Hoita-
jia voidaan vuokrata myös erilaisiin pandemiaan liittyviin tehtäviin, ku-
ten tartunnanjäljitykseen ja koronarokotuksiin.
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Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 30 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan 
tarpeen mukaan.

Tarjouskilpailu

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

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus si-
ten, että hinnan painoarvo on 100 prosenttia. Laadulliset kriteerit ote-
taan huomioon asettamalla hankinnan kohteena olevalle palvelulle tiu-
kat vähimmäisvaatimukset.

Tilaaja valitsee puitejärjestelyyn palveluntuottajia tarpeensa mukaisesti, 
kuitenkin vähintään kolme palveluntuottajaa. Tilaaja arvioi palveluntuot-
tajien valintamäärää tarjoajien ilmoittaman arvioitujen kokoaikaisten, 
samanaikaisesti työskentelevien hoitajien määrän mukaisesti. Mikäli 
tarjousvertailun tuloksena näyttää siltä, että etusijajärjestyksessä kolme 
ensimmäistä palveluntuottajaa ei riitä kattamaan tilaajan tarvetta, tilaaja 
valitsee puitejärjestelyyn enemmän palveluntuottajia. 

Puitejärjestelyssä palveluntuottajat asetetaan halvimman hinnan mu-
kaiseen etusijajärjestykseen. Tilaaja tekee tilaukset ensisijaisesti etusi-
jajärjestyksen ensimmäiseltä palveluntuottajalta. Mikäli ensisijaisella 
palveluntuottajalla ei ole tarjota tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä 
työntekijöitä tilaajan tilauksessaan määrittelemässä aikataulussa, tilaa-
ja tekee tilauksen toissijaiselta palveluntuottajalta ja niin edelleen.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa kiiretilanteissa: jos puitejärjeste-
lyn etusijajärjestyksessä toisena tai kolmantena olevan palveluntuotta-
jan vasteaika työntekijän toimitukseen on lyhempi kuin ensisijaisen pal-
veluntuottajan, voidaan tilaus tehdä tältä tilaajan valitsemalta palvelun-
tuottajalta.  

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

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1−5 (tarjouspyyntö, palvelu-
kuvaus, sopimusluonnos, tietosuoja- ja salassapitoliite, käsittelytoimien 
kuvaus). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankin-
tailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten 
hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tar-
jouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.
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Sopimus

Kilpailutuksen perusteella tehtävä sopimus on voimassa kaksi (2) vuot-
ta.

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen.

Sopimusta on tilaajan niin päättäessä mahdollista jatkaa enintään kah-
den (2) vuoden mittaisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa option käyt-
töönotosta kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymis-
tä.

Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen noudattaen kolmen (3) kuukauden irti-
sanomisaikaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisoikeus 
on voimassa myös mahdollisen optiokauden aikana.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on oikeus sopimuskauden aikana irtisa-
noa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uu-
den sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 30.3.2021 § 76 päättänyt sosiaali- ja 
terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- 
ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Sopimuksen allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekir-
joittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että 
sopimukset allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on terveys- ja päihdepalvelujen johtajalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
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Liitteet

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

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut
Terveysasemat

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 226

HEL 2021-009093 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.09.2021 Pöydälle

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja kilpailutus- ja sopi-
muspäällikkö Johanna Kahilakoski olivat kutsuttuina asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Meri Valkaman ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 239
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien perhemyön-
teisyyden ja synnytyskokemusten parantamista

HEL 2021-006124 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Ylihoitaja Kirsi Otronen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä. 

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Kirsi Otronen, ylihoitaja, puhelin: 310 53107

kirsi.otronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HUSin lausunto
3 HUS: Synnytyksen aikainen hoito ja menettelytavat potilaan oikeuksien, 

itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden varmistamisen näkö-
kulmasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Emma Karin ja 13 muun valtuutetun perhemyönteisyyttä ja synnytysko-
kemusten parantamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lau-
sunnon:

”Aloitteessa edellytetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimiin lisätäk-
seen perhemyönteisyyttä ja parantaakseen synnytyskokemuksia HU-
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Sin synnytyssairaaloissa. Lisäksi aloitteessa edellytetään selvitettävän 
keinoja lisätä synnytyssairaaloiden sekä neuvoloiden ja perhekeskus-
ten yhteistyötä.

Perhemyönteisyys sosiaali- ja terveystoimialalla

Vuoden 2021 kaupunkistrategian mukaisesti sosiaali- ja terveystoimiala 
on sitoutunut WHO:n vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaan perheiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Vauva- ja perhemyönteisyy-
sohjelman mukaisesti neuvoloiden toimintaa ja käytänteitä kehitetään 
huomioimaan yhä paremmin imeväisikäisten ravitsemukseen, varhai-
seen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuteen liittyviä osa-alueita. Oh-
jelmassa vahvistetaan monialaista yhteistyötä muun muassa ravitse-
musterapian, suun terveydenhuollon ja lapsiperheiden kotipalvelun 
kanssa.

Perheitä valmennetaan vauvan tuloon sekä synnytykseen ryhmä- ja 
yksilötapaamisilla. Varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden 
tukeminen ovat neuvolatyön keskeisiä periaatteita. Vauva- ja perhe-
myönteisyysohjelman tavoitteena on kehittää toimintatapoja edelleen. 
Tavoitteena ovat yhtenäiset ja näyttöön perustuvat käytännöt perhei-
den ohjaukseen ja opastamiseen. Neuvolan tarkoituksena on myös ke-
hittää sähköisiä aineistoja palvelemaan perheitä vauvan hoitoon ja 
vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Neuvoloiden perhevalmennus on monitoimijaisuuteen ja toiminnallisuu-
teen perustuvaa ryhmämuotoista toimintaa, jota tarjotaan etäyhteyksin 
ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Perhevalmennuksen tarkoi-
tuksena on tarjota tietoa raskaudesta, synnytyksestä, vauvan hoidosta 
ja vanhemmuudesta. Verkkoperhevalmennuksessa perheet saavat 
myös tietoa vauvaperheille suunnatusta toiminnasta alueellaan. Leikki-
puistot järjestävät vauvaperhetoimintaa neuvoloiden perhevalmennuk-
sen jatkoksi.

Vauvaperhetoiminta on ryhmämuotoista avoimen varhaiskasvatuksen 
toimintaa vauvaperheille. Vauvaperhetoiminnan sisällöt ovat varhainen 
vuorovaikutus, vauvan vuorokausirytmi ja vanhempana oleminen. Vau-
vaperhetoiminnassa perheille esitellään alueen avoimen varhaiskasva-
tuksen ja lapsiperheiden palveluita.

Neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden välinen yhteistyö

Neuvoloilla sekä HUSilla on yhteisesti sovittuja käytäntöjä, kuten syli-
valmennukset sekä sujuva kotiutuminen -hanke. Syli-valmennukset on 
suunnattu synnytystä jännittäville. Ne järjestetään sosiaali- ja terveys-
toimialan sekä HUSin yhteistyönä. Valmennukset toteutetaan korona-
pandemian aikana etäyhteyksin ja valmennuksia ohjaavat neuvolan 
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terveydenhoitajat sekä synnytyssairaaloiden kätilöt. Sujuva kotiutumi-
nen -hankkeen tarkoituksena on päivittää ja suunnitella yhteisiä käytän-
töjä liittyen raskauden aikaiseen ohjaukseen sekä perheiden tukemi-
seen syntymän jälkeisten kahden viikon aikana. Perheiden tarpeet 
huomioidaan perhekohtaisesti.

Neuvolat ja HUS tekevät yhteistyötä riskiraskauksien seurantojen osal-
ta. Synnytyksen jälkeiset kaksi viikkoa hoitovastuu on synnytyssairaa-
lalla, jos sinä aikana ilmenee erityistä tuen tarvetta. Yhteinen tietojär-
jestelmä Apotti mahdollistaa paremmin tiedonkulun synnytyssairaaloi-
den ja neuvoloiden välillä. Apotin kautta neuvolat saavat muun muassa 
tiedon synnytyksestä aikaisempaa nopeammin.

Yhteenvetona sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja ter-
veystoimiala on sitoutunut WHO:n vauva- ja perhemyönteisyysohjel-
maan perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa myös, että synnytyssairaaloiden ja neuvoloi-
den sekä perhekeskusten välillä tehdään yhteistyötä. Yhteistyötä vah-
vistetaan edelleen yhteistyöhankkeilla sekä säännöllisellä vuoropuhe-
lulla, jotta synnytyssairaaloiden, neuvoloiden ja perhekeskusten välinen 
yhteydenpito lisääntyy ja perheistä voidaan huolehtia entistä kokonais-
valtaisemmin perheen herkässä vaiheessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään sosiaali- ja terveystoimia-
lalla moniammatillisella yhteistyöllä. Perheiden terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisellä ehkäistään vanhempien mielenterveyden ongelmia 
sekä perheiden syrjäytymistä. Hyvän ravitsemuksen ja imetyksen tu-
kemisen kautta ehkäistään kansantauteja. Perhemyönteisyyden ja 
synnytyskokemusten parantamiseen liittyvät toimet kohdistuvat laajasti 
lapsiperheisiin ja lisäävät peruspalvelujen tasapuolista laatua.”

Esittelijän perustelut

Ylihoitaja Kirsi Otronen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle Emma Karin ja 13 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten pa-
rantamista. Lausuntoa on pyydetty 26.10.2021 mennessä. Aloitteeseen 
on pyydetty lausunto myös HUSilta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Kirsi Otronen, ylihoitaja, puhelin: 310 53107

kirsi.otronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HUSin lausunto
3 HUS: Synnytyksen aikainen hoito ja menettelytavat potilaan oikeuksien, 

itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden varmistamisen näkö-
kulmasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 240
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Silja Sandelin Borgasdottirin ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien kätilöiden työympäristöä

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Silja Sandelin Borgasdottirin ja 15 muun valtuutetun kätilöi-
den työympäristöä koskevaan aloitteeseen:

”Aloitteessa edellytetään Helsingin kaupungin ja HUSin Helsingin edus-
tajien ryhtyvän toimiin HUSin toimintatapojen ja kätilöiden työympäris-
tön parantamiseksi sekä työsuhteiden vuosikautisten ketjuttamisen lo-
pettamiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esille nostettu kä-
tilöiden työskentely tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) sairaaloissa ja muun muassa henkilöstön hyvinvointiin liittyvät 
asiat ovat kätilöiden osalta työnantajan eli HUSin vastuulla. 

HUSin aloitteeseen antaman lausunnon mukaan tunnistettujen haas-
teiden perusteella on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.

Helsingin kaupunki on kehittämässä sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämistoimintaa osana tulevaa sote-uudistusta. Järjestäjäroolia tul-
laan vahvistamaan ja lisäksi palvelutuotannon ohjausta kehitetään. 
Palvelutuotannon ohjauksessa kiinnitetään laaja-alaisemmin huomiota 
muun muassa henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin asioihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työympäristöllä ja työskentelyolosuhteilla on merkittävä vaikutus työn-
tekijöiden työhyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa 
asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sadelinin aloite
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2 HUS vastine valtuustoaloitteeseen kätiöiden työoloista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Silja Sandelin Borgas-
dottirin ja 15 muun valtuutetun kätilöiden työympäristöä koskevaan 
aloitteeseen. Lausuntoa on pyydetty 5.10.2021 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sadelinin aloite
2 HUS vastine valtuustoaloitteeseen kätiöiden työoloista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 228

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.09.2021 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Eva Biaudetin ehdotuksesta.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne(a)hel.fi
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§ 241
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien kaupun-
gin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avus-
tuksen saamisen edellytyksenä

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Arja Karhuvaaran ja neljän muun valtuutetun kaupungin toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen saamisen 
edellytyksenä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki edellyttää yh-
teisöjen omien eettisten periaatteiden laatimista ja olemassa oloa sekä 
niiden omavalvontasuunnitelmaa avustushakemuksissa avustuksen 
myöntämisen yhtenä edellytyksenä.

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeissa (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723) todetaan, että avustusta voidaan lähtökohtaisesti 
myöntää vain toimijoille, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan ylei-
sesti hyödyllistä. Ohjeissa todetaan myös, että avustuksen saaja sitou-
tuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja te-
kemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskun-
nalliset velvoitteensa. Lisäksi järjestöjen tulee antaa sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle myönnettyjen avustusten käytöstä vapaamuotoinen 
selvitys sekä taloutta koskevat asiakirjat viimeistään seuraavan vuoden 
avustushaun yhteydessä. Samoin vuosittain valvotaan tarkastuskäyn-
neillä erikseen valittujen järjestöjen toimintaa ja taloutta. Osaltaan näi-
den asiakirjojen kautta on mahdollista seurata järjestöjen toiminnan 
eettisyyttä. Vastuu toiminnan eettisyydestä on ensisijaisesti toimijalla it-
sellään. Avustuksen myöntäjän ja saajan suhde perustuu olennaisesti 
luottamukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien toiminta-
avustusten vaihteluväli on ollut 200 eurosta 900 000 euroon lautakun-
nan ja toimialajohtajan päätösten mukaisesti. Erityisesti pienten yhdis-
tysten toiminta perustuu suurimmilta osin vapaaehtoistoimintaan, jolloin 
niiden hallinnolliset resurssit voivat olla hyvinkin rajalliset. Mikäli omia 
eettisiä periaatteita ja niihin liittyviä omavalvontasuunnitelmia edellyte-
tään kaikilta hakijoilta, riskinä on, että tämä ohjaa avustuksia suurem-
mille toimijoille, joilla on jo olemassa resurssit niiden laatimiseen. On 
tärkeää huomioida, että myös pienten yhteisöjen mahdollisuudet hakea 
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tukea ja edelleen saada sitä säilyvät ennallaan, ja yhteisön koosta riip-
pumatta järjestöt ovat yhdenvertaisia avustusten hakijoina.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei yhteisöiltä ole tarpeen edel-
lyttää omien eettisten periaatteiden laatimista sekä niiden omavalvon-
tasuunnitelmia avustusten myöntämisen edellytyksenä. Lisäksi sote-
uudistuksen tuomat organisatoriset ja rahoitukselliset muutokset ai-
heuttanevat epävarmuutta sosiaali- ja terveystoimessa lähitulevaisuu-
dessa, ja siksi järjestöjen omien eettisten periaatteiden edellyttämistä 
avustusten myöntämisen edellytyksenä ei katsota tällä hetkellä tarkoi-
tuksenmukaiseksi. 

Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että avustusta saavien yhteisöjen 
toiminnan eettisyyttä tuetaan ja seurataan sekä että kaupungin avus-
tusten yleisohjeiden päivittämisen yhteydessä kaupunki laatii avustet-
taville järjestöille vähimmäiskriteerit täyttävät yhteiset eettiset periaat-
teet ja mallin omavalvonnan vähimmäistasosta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta tukee ja täydentää kunta-
toimijan palveluja ja tätä kautta lisää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä 
ja toimintakykyä sekä ehkäisee syrjäytymistä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Jerry Ramstedt, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

jerry.ramstedt(a)hel.fi
Kaisa-Maria Poikonen, laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 35202

kaisa-maria.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Kaupungin toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen 
edellytyks

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa valtuutettu Arja Karhuvaaran ja neljän muun valtuutetun toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita koskevaan valtuus-
toaloitteeseen. 

Lausuntoa on pyydetty 21.9.2021 mennessä. Lausuntoa on pyydetty 
myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kaupunkiympäristölautakun-
nalta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Jerry Ramstedt, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

jerry.ramstedt(a)hel.fi
Kaisa-Maria Poikonen, laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 35202

kaisa-maria.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Kaupungin toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen 
edellytyks

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 229

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.09.2021 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheen-
johtaja Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Jerry Ramstedt, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

jerry.ramstedt(a)hel.fi
Kaisa-Maria Poikonen, laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 35202

kaisa-maria.poikonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 456

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteesta kaupungin toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen 
edellytykseksi.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolla on viime 
vuosina ollut käytettävissään 60 000 euroa vuosittain jaettaviin järjestö-
avustuksiin. Tämä järjestöavustuspäätös valmistellaan ympäristöpalve-
luiden luonto- ja ympäristötietoisuus tiimissä. Lisäksi pääkaupunkiseu-
dun kierrätyskeskus Oy:llä on ollut suoraan kaupunkiympäristölauta-
kunnan budjettipäätöksellä käytettävissä vuosittain 90 000 euroa.

Ympäristö- ja lupajaoston järjestöavustuksen myöntämisen ehtoina 
ovat kaupungin avustuksia koskevien kaupunginhallituksen yleisohjei-
den lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen toiminta ja 
avustuksen käyttötarkoitus tukee ja täydentää kaupunkiympäristölauta-
kunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan 
ympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Hel-
singin kaupungissa tai korvaa ympäristöpalveluiden helsinkiläisille tar-
joamia palveluja. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tar-
koitukseen eikä sitä saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai yksityisille 
henkilöille.

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa valtuutettu Karhuvaaran aloi-
tetta. Eettisten periaatteiden ja niiden omavalvontasuunnitelman ole-
massa olon edellyttäminen avustettavilta järjestöiltä on kannatettavaa 
eikä se lisää merkittävästi avustusten käsittelyaikaa tai -työmäärä toi-
mialalla. Ohjeistuksen muutos koskee kaupunginhallituksen laatimaa 
yleisohjetta kaikkien kaupungin avustusten jakamisesta. Liitteessä 1 
olevaa kaupunginhallituksen ohjeistusta tulee täten päivittää kappaleen 
2.2. osalta.

Vuoden 2022 ympäristö- ja lupajaoston jakaman järjestöavustuksen 
hakuaika on päättynyt 30.4.2021. Muutos järjestöavustushakemusten 
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mukana vaadittaviin liitteisiin voidaan tehdä koskemaan vuoden 2023 
avustuksia sekä tästä eteenpäin.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tuomas Lahti, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 20520

tuomas.lahti(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 314

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kos-
kien toiminta-avustusta saavien eettisiä periaatteita:

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet sisältävät avustusehdot, 
jotka on tarkoitettu yleisiksi sopimusehdoiksi, joilla kaupunki myöntää 
avustuksia. Ehdot sitovat avustuksensaajia, jonka on hyväksyttävä eh-
dot ennen avustushakemuksen lähettämistä Helsingin kaupungille. 

Avustuksen saajan toimintaa koskevien ehtojen mukaan avustus on 
käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen saajan on järjestet-
tävä lain edellyttämä kirjanpito ja tilintarkastus ja ilmoitettava avustuk-
sen käyttöön vaikuttavista merkittävistä muutoksista. Ehtoihin ei sisälly 
toiminnan eettisiin periaatteisiin liittyviä ehtoja. 

Ehdotus eettisten periaatteiden sisällyttämisestä avustusehtoihin on 
kannatettava. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla esim. iltapäivä-
toiminta toteutetaan pääosin avustettavana toimintana, josta kaupunki 
kuitenkin viime kädessä vastaa.

Aloitteessa on esitetty, että yhteisöiltä edellytettäisiin omien eettisten 
periaatteiden laatimista tai olemassaoloa. Tämän sijaan avustusehtoi-
hin voitaisiin sisällyttää ehto kaupungin eettisten periaatteiden noudat-
tamisesta avustettavan toiminnassa siltä osin, kuin ne ovat sovelletta-
vissa avustettavaan toimintaan. Tämä takaisi sen, että eettiset periaat-
teet olisivat yhteneväiset kaupungin periaatteiden kanssa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 133

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Karhuvaaran nä-
kemyksen eettisten periaatteiden merkityksestä avustusten myöntämi-
sen perusteena. Lautakunta ei kuitenkaan tue aloitteen esitystä edellyt-
tää yhteisöiltä omien eettisten periaatteiden laatimista ja olemassaoloa 
sekä niiden omavalvontasuunnitelmaa avustushakemuksissa avustuk-
sen myöntämisen yhtenä edellytyksenä. Lautakunta kuitenkin näkee 
avustusta saavien yhteisöjen toiminnan eettisyyden tukemisen ja seu-
raamisen tärkeänä.

Helsingin kaupunki saa vuositasolla noin 3 000 – 3 500 avustushake-
musta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusten piirissä on hyvin 
moninainen joukko yhteisöjä. On vakiintuneita toimijoita, joilla on am-
mattimaista toimintaa ja työntekijöitä. Toisaalta on myös merkittävä 
joukko yhteisöjä, joiden toiminta nojaa täysin vapaaehtoistyöhön. Re-
surssit siis vaihtelevat toimijoiden joukossa paljon. Kaikkien yhteisöjen 
on kuitenkin laadittava asiakirjat, joita edellytetään esimerkiksi avustus-
ten käytön selvityksen osalta ja osana yhdistystoimintaa. Osaltaan näi-
den asiakirjojen kautta on mahdollista seurata toiminnan eettisyyttä. 
Monilla toimijoilla on myös käytössä omia periaatteita ja suunnitelmia, 
joilla toiminnan eettisyyttä voidaan kehittää ja seurata.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on valmisteltu vuodesta 2020 läh-
tien toimialan yhteisiä avustettavan toiminnan eettisiä periaatteita. Pe-
riaateluonnos on syntynyt toimialan yhteisen valmistelun tuloksena ja 
se perustuu Helsingin kaupungin eettisiin periaatteisiin. Luonnoksen 
käsittely toimijakentän kanssa on aloitettu keväällä ja sitä jatketaan 
syksyllä 2021. Periaatteista ja niiden käyttämisestä päätetään osana 
toimialan palvelustrategiaa vuoden 2021 aikana. Toimijoita tuetaan 
vuoden 2022 aikana eettisten periaatteiden soveltamisessa ja huo-
mioimisessa esimerkiksi tiedottamalla ja tarjoamalla koulutussisältöjä. 
Avustushauissa hakijoilta aiotaan edellyttää sitoutumista toimialan eet-
tisiin periaatteisiin kaikissa avustuslajeissa ja hakemuksissa vuoden 
2023 alusta lähtien.

Nuorisotoiminnan avustuksissa toiminnan eettisyyttä on seurattu osit-
tain erilaisin tavoin riippuen yhteisön toiminnasta ja resursseista sekä 
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avustusmuodosta. Suurin osa nuorisojaoston toiminta-avustusten pii-
rissä olevista yhdistyksistä perustuu täysin vapaaehtoistyöhön. Kaik-
kien toiminta-avustusta saavien yhdistysten toiminnan eettisyyttä on 
seurattu avustuksen käytön selvityksissä esimerkiksi tilinpäätösten ja 
toimintakertomusten kautta. Isommat nuorisojärjestöt voivat hakea 
myös nuorisojaoston palkkausavustusta, jonka valmistelussa tehdään 
kolmen vuoden välein yhdistysten toiminnan ja tulosten laaja arviointi-
kierros. Arvioinnissa on seurattu toiminnan eettisyyttä ja sitä, millä kei-
noilla yhteisö itse toteuttaa ja kehittää toimintansa eettisyyttä.

Kulttuurin avustusten osalta arviointiperusteissa on tarkasteltu muiden 
asioiden ohella myös toiminnan monimuotoisuutta ja tasa-arvoa, saa-
vutettavuutta ja osallisuutta. Lisäksi arviointiperusteisiin on kuulunut 
myös kyky arvioida omaa toimintaa ja sen reflektoimista. Kaikkia ar-
viointiperusteita ei ole ollut välttämätöntä täyttää, mutta avustussum-
mien kasvaessa yhä useampien arviointiperusteiden on täytyttävä.

Myös liikunnan avustuksissa toiminnan eettisyyttä on painotettu jo ai-
emmin. Vuodesta 2016 alkaen liikunnan avustusperiaatteisiin on kuu-
lunut kriteeri, jonka mukaan avustusta saavien seurojen edellytetään 
noudattavan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin (liikuntajärjestöjen 
yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta) omassa 
toiminnassaan. Liikuntapalvelu on käynyt keskustelua Suomen Olym-
piakomitean kanssa vastuullisen seuratoiminnan edistämisestä helsin-
kiläisissä seuroissa esim. koulutuksen ja neuvonnan keinoin. Olympia-
komitea on yhdessä lajiliittojen kanssa mm. laatinut urheiluyhteisön yh-
teisen vastuullisuusohjelman vuosille 2020–2024, tavoitteena vahvistaa 
vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä. Liikuntapalvelu tiedottaa 
helsinkiläisiä seuroja mm. Olympiakomitean vastuullisuusklinikoista se-
kä vastuullisen valmentajan verkkokurssi-kokonaisuudesta.

Lisäksi koko toimialan avustuksen saajista valikoituu vuosittain joukko 
sekä isoja että pienempiä yhteisöjä tilinpidontarkastukseen, jossa eten-
kin talouden ja hallinnon eettisyyttä seurataan.

Avustuksen myöntäjän ja saajan suhde perustuu aina olennaisesti luot-
tamukseen. Vastuu toiminnan eettisyydestä on ensisijaisesti toimijalla 
itsellään. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edistää avustettavan toimin-
nan eettisyyttä seurannalla ja tukemalla avustuksen saajia toiminnan 
eettisyyden kehittämisessä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
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Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053
markku.toivonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.08.2021 § 36

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta totesi olevan tärkeää, että kaupungin myöntämiä 
avustuksia käytetään paitsi avustusten myöntämisperusteet, myös 
kaupungin omat eettiset periaatteet huomioiden.  

Pelastuslautakunta huomauttaa kuitenkin, että avustuksia saavat jär-
jestöt ovat toimintansa laajuus ja ammattimaisuus huomioiden hyvin 
erilaisia, mikä asettaa niille myös rajalliset kyvyt erilaisten hallinnollisten 
ja periaatteellisten avustuksia koskevien vaatimusten täyttämiselle. Jär-
jestöjen toimintaan soveltuvat eettiset periaatteet voivat olla erilaisia, 
eri tavalla painottuvia tai erilaajuisia avustettavan toiminnan luonteesta 
johtuen. 

Eettisten periaatteiden laadintaan, omavalvontaan ja viranomaisvalvon-
taan liittyvä työ huomioiden olisi tarkoituksenmukaista, että kaupunki 
laatii avustettaville järjestöille vähimmäiskriteerit täyttävät yhteiset eetti-
set periaatteet ja mallin omavalvonnan vähimmäistasosta, jotka sitten 
voidaan asettaa avustusten myöntämisen yhdeksi perusteeksi. Toimia-
lasta ja toiminnan luonteesta riippuen vähimmäistasoa voidaan lauta-
kuntien avustusperusteissa erikseen korottaa. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 242
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 243
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 21.9.2021

177 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Nuorten Ystävät, salassa pi-
dettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

Toimialajohtaja 23.9.2021

178 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Sairilan koulukoti, salassa pi-
dettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

179 § Määräys sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut- palvelukokonai-
suuden HelppiSeniorin eteläisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijälle 
oikeudesta päästä henkilön asuntoon huollon tarpeen selvittämiseksi

Toimialajohtaja 27.9.2021

180 § Sopimus ilman huoltajaa saapuneiden oleskeluluvan saaneiden 
lasten ja nuorten vastaanotosta

181 § Määräys sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut- palvelukokonai-
suuden HelppiSeniorin ruotsinkielisen asiakasohjauksen sosiaalityön-
tekijälle oikeudesta päästä henkilön asuntoon huollon tarpeen selvittä-
miseksi

182 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Vuorelan koulukoti, salassa 
pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

Toimialajohtaja 28.9.2021

183 § Minikilpailutus / Kivelän sairaalan kalusteet 2021 HEL 2016-
009597

Toimialajohtaja 29.9.021

185 § Vammaistyön palvelusetelien palveluntuottajien hyväksymisen 
delegointi

186 § Suu-nenäsuojainten korvaaminen ostopalvelutuottajille Covid-19- 
pandemian yhteydessä, kumppanuuspalvelujen toimintoja koskeva eril-
lispäätös
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Toimialajohtaja 30.9.2021

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

Toimialajohtaja 5.10.2021

189 § Liikkuvan terveydenhuollon yksikön vuokrauksen hankinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 23.9.2021

66 § Laitospalvelun suorahankinta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuk-
sen Kaisla yksiköstä

67 § Laitospalvelun suorahankinta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuk-
sen Reimarin kuntoutusyksiköstä

68 § Laitospalvelun suorahankinta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuk-
sesta, neuropsykiatrisesta Eranto-yksiköstä

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 29.9.2021

69 § Vaatimus omaishoidontuen liikamaksun kohtuullistamisesta, sa-
lassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

70 § Tehostetun palveluasumisen suorahankinta Palvelukoti Merenpi-
saraan

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 30.9.2021

71 § Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön sosiaalineuvonnan palve-
lupisteiden lyhytaikainen sulkeminen 27.10.2021

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 22.9.2021

60 § Päihdepalveluihin kuuluvan selviämishoitoaseman toimipisteen ly-
hytaikainen sulkeminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 30.9.2021

61 § Suun terveydenhuolto, Kalasataman hammashoitolan tilapäinen 
sulkeminen syyskuussa 2021

62 § Päihde- ja mielenterveysongelmaisten ryhmämuotoisen tilapäisen 
asumisen hankinta

63 § Maahantulijoiden koronatestiajanvarauspalvelun hankinta Palve-
lukeskus Helsingiltä

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 5.10.2021
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65 § Optiokauden käyttöönotto, suun terveydenhuollon instrumentit

66 § Terveysneuvontatyön hankinta Helsingin satamiin

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 23.9.2021

80 § Seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilapäisen sulkemi-
sen jatkaminen pääosin 1.10.-3.10.2021 välisenä aikana

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 27.9.2021

81 § Suursuon sairaalan osaston 24 sairaansijojen tilapäisen vähentä-
misen jatkaminen henkilöstövajeen vuoksi

83 § Palvelutalojen ja seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinta

Hallintojohtaja 30.9.2021

28 § Genesys-kontaktienhallintajärjestelmäkokonaisuuden hankinta

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että päätösehdotukselle 
lisättiin seuraavat päätökset:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 23.9.2021

66 § Laitospalvelun suorahankinta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuk-
sen Kaisla yksiköstä

67 § Laitospalvelun suorahankinta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuk-
sen Reimarin kuntoutusyksiköstä

68 § Laitospalvelun suorahankinta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuk-
sesta, neuropsykiatrisesta Eranto-yksiköstä

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 28743

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

Toimialajohtaja 21.9.2021

177 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Nuorten Ystävät, salassa pi-
dettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

Toimialajohtaja 23.9.2021

178 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Sairilan koulukoti, salassa pi-
dettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

179 § Määräys sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut- palvelukokonai-
suuden HelppiSeniorin eteläisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijälle 
oikeudesta päästä henkilön asuntoon huollon tarpeen selvittämiseksi

Toimialajohtaja 27.9.2021

180 § Sopimus ilman huoltajaa saapuneiden oleskeluluvan saaneiden 
lasten ja nuorten vastaanotosta

181 § Määräys sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut- palvelukokonai-
suuden HelppiSeniorin ruotsinkielisen asiakasohjauksen sosiaalityön-
tekijälle oikeudesta päästä henkilön asuntoon huollon tarpeen selvittä-
miseksi

182 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Vuorelan koulukoti, salassa 
pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

Toimialajohtaja 28.9.2021

183 § Minikilpailutus / Kivelän sairaalan kalusteet 2021 HEL 2016-
009597

Toimialajohtaja 29.9.021

185 § Vammaistyön palvelusetelien palveluntuottajien hyväksymisen 
delegointi

186 § Suu-nenäsuojainten korvaaminen ostopalvelutuottajille Covid-19- 
pandemian yhteydessä, kumppanuuspalvelujen toimintoja koskeva eril-
lispäätös

Toimialajohtaja 30.9.2021
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187 § Suu-nenäsuojainten korvaaminen ostopalvelutuottajille Covid-19- 
pandemian yhteydessä

Toimialajohtaja 5.10.2021

189 § Liikkuvan terveydenhuollon yksikön vuokrauksen hankinta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 29.9.2021

69 § Vaatimus omaishoidontuen liikamaksun kohtuullistamisesta, sa-
lassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

70 § Tehostetun palveluasumisen suorahankinta Palvelukoti Merenpi-
saraan

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 30.9.2021

71 § Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön sosiaalineuvonnan palve-
lupisteiden lyhytaikainen sulkeminen 27.10.2021

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 22.9.2021

60 § Päihdepalveluihin kuuluvan selviämishoitoaseman toimipisteen ly-
hytaikainen sulkeminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 30.9.2021

61 § Suun terveydenhuolto, Kalasataman hammashoitolan tilapäinen 
sulkeminen syyskuussa 2021

62 § Päihde- ja mielenterveysongelmaisten ryhmämuotoisen tilapäisen 
asumisen hankinta

63 § Maahantulijoiden koronatestiajanvarauspalvelun hankinta Palve-
lukeskus Helsingiltä

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 5.10.2021

65 § Optiokauden käyttöönotto, suun terveydenhuollon instrumentit

66 § Terveysneuvontatyön hankinta Helsingin satamiin

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 23.9.2021
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80 § Seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilapäisen sulkemi-
sen jatkaminen pääosin 1.10.-3.10.2021 välisenä aikana

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 27.9.2021

81 § Suursuon sairaalan osaston 24 sairaansijojen tilapäisen vähentä-
misen jatkaminen henkilöstövajeen vuoksi

83 § Palvelutalojen ja seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinta

Hallintojohtaja 30.9.2021

28 § Genesys-kontaktienhallintajärjestelmäkokonaisuuden hankinta

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Veera Komulainen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 28743

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 236, 237, 238 (A), 239, 240, 241 ja 243 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 238 (B) ja 242 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Daniel Sazonov
puheenjohtaja

Veera Komulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Samuel Adouchief

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.10.2021.


