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§ 890
V 11.10.2017, Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtämi-
nen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymälle

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen palvelukokonaisuuden kuntoutuksen osaamiskeskuksen 
neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan siirtämisestä Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalan sairaanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 al-
kaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus neurologian toimintojen luovuttaminen HUSl-
le_ LUONNOS 31.5.2017_(muokattu 22082017)

2 HYKS HKI NEU integraatio ESISELVITYS 20.10.2016.pdf
3 HYKS HKI NEU integraatiotyöryhmän LOPPURAPORTTI  

31.5.2017.pdf
4 Henkilöstön asemaa koskeva liite, siirtosopimus neurologia31082017
5 Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (22.8.2017 § 210), että Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kuntoutuksen osaamiskeskuk-
sen neurologian poliklinikka ja kuntoutustoiminta siirretään Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) Helsingin yliopis-
tollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueen (HYKS) neurologian klinik-
kaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. 
Siirrettävä toiminta käsittää neurologian erikoisalan polikliinisia tutki-
mus-, hoito- ja kuntoutus- ja neuropsykologian palveluja polikliinisesti ja 
kuntoutusosastoilla. Ylilääkärin johtamaan toimintaan kuuluu kaksi 
alayksikköä: neurologian poliklinikka ja neurologian vuodeosastot.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti yksimielisesti, että jatkossa huo-
lehditaan neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän 
avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja re-
surssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi lautakunta katsoi, et-
tä tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimi-
joiden kesken, erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta. Lautakunnan 
esitys sisältyy päätöshistoriaan.    

Neurologiassa tavallisimpia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, epi-
lepsia, migreeni, Parkinsonin tauti, MS-tauti, keskushermostoinfektiot, 
aivovammat, lihassairaudet, monihermosairaudet ja muistisairaudet. 
Neurologian diagnostiikka tukeutuu keskushermoston neuroradiologi-
seen kuvantamiseen sekä kliinisen neurofysiologian hermoston säh-
köistä toimintaa mittaaviin tutkimuksiin. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat 
neurokirurgia ja neuropatologia.
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Helsingin kaupungin neurologian poliklinikalla ja kuntoutustoiminnassa 
on neurologista polikliinista diagnostiikkaa ja siellä annetaan vaativaa 
neurologista hoitoa ja -osastokuntoutusta sekä avokuntoutusta. Osas-
topotilaita hoidetaan pääasiassa aivohalvauksen tai aivovamman vuok-
si. Polikliiniset potilaat edustavat koko neurologian kirjoa.

Potilaista noin 70 % ohjautuu neurologiselle avokuntoutuspoliklinikalle 
Laakson kuntoutusosastoilta ja noin 30 % HYKSin neurologian klinikal-
ta Meilahden sairaalasta tai neurokirurgian klinikalta Töölön sairaalas-
ta. Kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian avokuntoutuspolikli-
nikka tekee yhteistyötä HYKSin neurologian aivovammapoliklinikan ja 
avokuntoutuspoliklinikan kanssa.

Helsingin kaupungin neurologian toiminnoissa tuotetaan vuosittain noin 
450 osastokuntoutusjaksoa ja noin 11 000 käyntiä tai hoitopuhelua. Yk-
sittäisiä potilaita hoidetaan noin 3 700. Toiminnan kokonaiskustannus 
vuonna 2016 oli 8 737 299 euroa ja ennuste vuodelle 2017 on 
9 166 176 euroa.

Toiminnan siirtämisen esiselvitys ja loppuraportti ovat liitteinä 2 ja 3. 

Helsingin kaupungin neurologian ja HYKSin neurologian toimintojen yh-
distyminen vahvistaa molempia yksiköitä. Yhdistyminen tuottaa syner-
giaetuja erityisesti avokuntoutuksessa ja aivovammojen polikliinisessa 
hoidossa. Integraatio mahdollistaa neurologisen kuntoutuksen tutki-
mustoiminnan merkittävän laajentamisen ja tieteellisen työn tulosten 
nopean käyttöönoton kuntoutuspotilaiden hyväksi. 

Suomen Akatemia ja Duodecim suosittelevat neurologisen kuntoutuk-
sen keskittämistä suuriin erikoissairaanhoidon yksiköihin riittävän mo-
niammatillisen osaamisen ja riittävien voimavarojen varmistamiseksi. 
Myös valmisteilla oleva erikoissairaanhoidon työnjako ja keskittäminen 
puoltaa päätösehdotuksen mukaista ratkaisua. 

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjeste-
lystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää horisontaalista yhteis-
työtä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille HU-
Sin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat 
vain yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena 
ole osapuolten voiton tavoittelu.   

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työnteki-
jöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 1 
luvun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n sään-
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nöksiä. Siirtyviä henkilöitä on 94. Liitteenä 4 on henkilöstön asemaan 
koskeva liite.  

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan 
kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta 
niiden päättymisen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopi-
musten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaisek-
si voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään 
uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstön asemaa 
koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa. Kau-
pungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 11.9.2017 ja totesi, että neu-
rologian toimintojen siirtymisen valmistelu on Helsingin kaupungin osal-
ta tehty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Henkilöstötoimikunnan 
lausunto on liitteenä 5.     

Luovutettavan käyttö- ja vaihto-omaisuuden arvo siirrossa on 19 157,26 
euroa (poistamaton hankintameno). Talouden ja toiminnan tunnusluvut 
ovat liitteessä 1.

Helsingin kaupunki vuokraa siirtyvien toimintojen nykyisin käyttämät ti-
lat HUSille.  

Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan määrärahamuutokset sosi-
aali- ja terveyspalvelujen ja HUS-kuntayhtymän talousarviokohdissa.   

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 13 kohdan mukaan 
kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen 
ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan 
merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloit-
tamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekir-
joittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen tar-
vittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttä-
mien resurssien ja yhteistyön järjestelyistä.     

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, 
talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kesken. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus neurologian toimintojen luovuttaminen HUSl-
le_ LUONNOS 31.5.2017_(muokattu 22082017)

2 HYKS HKI NEU integraatio ESISELVITYS 20.10.2016.pdf
3 HYKS HKI NEU integraatiotyöryhmän LOPPURAPORTTI  

31.5.2017.pdf
4 Henkilöstön asemaa koskeva liite, siirtosopimus neurologia31082017
5 Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.09.2017 § 872

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.09.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.08.2017 § 210

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian poliklinikan ja kuntoutus-
toiminnan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) sai-
raanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovu-
tuksen periaatteiden mukaisesti, sekä 

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että huolehditaan jat-
kossa neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän 
avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja re-
surssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi tarvitaan tiivistä yh-
teistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, erityi-
sesti potilaan kotiutuessa sairaalasta.
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Käsittely

22.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kuntoutuksen osaamiskeskuksen va. johtaja Anna-Liisa Lyytinen oli 
kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Nordström: Lisätään uudeksi kappaleeksi päätösehdotuk-
sen loppuun: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että huolehdi-
taan jatkossa neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille 
jäävän avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaami-
sen ja resurssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi tarvitaan tii-
vistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, 
erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta.” 

Kannattaja: Jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 1 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anna-Liisa Lyytinen, Kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtaja, puhelin: 310 42660

annaliisa.lyytinen(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi


