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§ 740
Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite eläkeyksikön siirtämisestä 
sosiaali- ja terveysvirastosta HUS:iin

HEL 2015-002469 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Taipale esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki pyrkisi 
siirtämään sosiaali- ja terveysvirastossa toimivan eläkeyksikön HUS:in 
alaisuuteen, jolloin se voitaisiin laajentaa koko HUS:in alueelle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus vastaa valtuutettujen aloitteeseen, jonka on 
allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, 
että aloitteessa mainittu eläkeyksikkö on Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveysviraston pysyvä Työkykyselvitys -toimipiste, ei 
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projektiluontoinen toiminta. Yksikön toiminta alkoi vuonna 1999 ja 
vuodesta 2012 alkaen yksikkö on palvellut Helsingin kaupungin 
sosiaalitoimen ja Työvoiman palvelukeskuksen ohella myös Vantaan 
kaupungin sosiaalitoimen ja Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita.

Työkykyselvityksen tehtävänä on tutkia ja arvioida ilmeisen 
työkyvyttömien toimeentulotukea saavien ja pitkäaikaistyöttömien 
asiakkaiden työ- ja toimintakyky sekä sairauspäivärahan ja 
työkyvyttömyyseläkkeen saamisen mahdollisuudet sekä auttaa heitä 
edellä mainittujen etuuksien hakemisessa.

Työkykyselvitysyksikkö hankkii tarvittavat asiantuntijapalvelut (fysiatrin, 
psykiatrin, neurologin, yleislääketieteen tai työterveyshuollon 
erikoislääkärin ja neuropsykologin suorittamat työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnit) alkuvuonna 2015 kilpailuttamaltaan palveluntuottajalta. 
Sopimus on voimassa kaksi vuotta ja siinä on mahdollisuus kahden 
vuoden optioon.

Työkykyselvitys tapahtuu erittäin kiinteässä yhteydessä kunnan 
sosiaalitoimeen, mikä puoltaa tässä vaiheessa toiminnan sijoittumista 
kunnalliseen organisaatioon.

Tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskeva lainsäädäntö 
siirtänee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun 
ylikunnalliselle alueelliselle toimijalle, jolloin työkykyselvitystoiminnan 
organisointi tulee uudelleen arvioitavaksi. Asia ei ole ajankohtainen 
ennen vuotta 2017, jolloin nykyinen erikoislääkäreiden ja 
neuropsykologin ostopalvelusopimus päättyy ja jolloin on myös 
parempi tieto uuden sote -järjestämislain sisällöstä ja aikataulusta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka valtuustoaloite

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 707

HEL 2015-002469 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 166

HEL 2015-002469 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Aloitteessa mainittu eläkeyksikkö on Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston Työkykyselvitys –toimipiste. Kyseessä on siis sosiaali- 
ja terveysviraston pysyvä toimintayksikkö, ei projektiluonteinen 
toiminta. Työkykyselvityksen toiminta alkoi vuonna 1999. 
Työkykyselvitys on palvellut vuodesta 2012 alkaen Helsingin kaupungin 
sosiaalitoimen ja Työvoiman palvelukeskuksen ohella myös Vantaan 
kaupungin sosiaalitoimen ja Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita. 
Työkykyselvityksen tehtävänä on tutkia ja arvioida ilmeisen 
työkyvyttömien toimeentulotukea saavien ja pitkäaikaistyöttömien 
asiakkaiden työ- ja toimintakyky sekä sairauspäivärahan ja 
työkyvyttömyyseläkkeen saamisen mahdollisuudet sekä auttaa heitä 
edellä mainittujen etuuksien hakemisessa. 

Työkykyselvityksen asiakkaita voivat olla helsinkiläiset toimeentulotuen 
saajat ja pitkäaikaistyöttömät asiakkaat, vankiloissa olevat ja 
päihdehuollon laitoksiin sijoitetut sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 
palvelupisteiden ja työvoiman palvelukeskuksen kirjallisella lähetteellä 
lähettämät asiakkaat. Työkykyselvitykset ja hakemusvaiheen valmistelu 
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edellyttävät yksilöllistä, monipuolista, laajaa sosiaalista ja 
lääketieteellistä tiedonhankintaa sekä selvittelyä ja yhteistyötä tietojen 
koostamiseksi. 

Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijä tekee asiakkaasta sosiaalisen 
selvityksen työkyvyn arviointia varten ja ohjaa asiakkaan tarvittaviin 
tutkimuksiin sopimuserikoislääkärille ja tarvittaessa 
sopimusneuropsykologille. Sopimuslääkäri voi tarvittaessa kirjoittaa 
lähetteen lisä- ja jatkotutkimuksia varten erikoislääkäreille ja / tai 
kuvantamistutkimuksiin. Lopuksi erikoislääkäri kirjoittaa asiakkaan 
työkyvystä B-lääkärinlausunnon. Jos lääkärinlausunnossa asiakas 
arvioidaan työkyvyttömäksi, hänelle haetaan sairauspäivärahaa ja /tai 
työkyvyttömyyseläkettä. Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijä huolehtii 
asiakkaan työkykyselvitysprosessin kaikista vaiheista mukaan lukien 
mahdollinen valitusmenettely.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 10.3.2015 Työkykyselvityksen 
asiantuntijapalvelujen hankinnasta sopimuskaudelle 
1.5.2015–30.4.2017. Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa 
kahdella optiovuodella. Sosiaali- ja terveysvirastolla on mahdollisuus 
irtisanoa sopimus kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- 
ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä. Hankinta 
sisältää fysiatrin, psykiatrin, neurologin, yleislääketieteen tai 
työterveyshuollon erikoislääkärin ja neuropsykologin suorittamia työ- ja 
toimintakyvyn arviointeja. Hankinnan vuosikustannus on n. 600 000 
euroa.

Hankittavat palvelut sisältävät erikoislääkärien osalta tutustumisen 
tutkittavan asiakirjoihin, neuvottelut asiakkaan asiaa hoitavan 
sosiaalityöntekijän kanssa, varsinaisen tutkimuksen teon myös 
mahdollisesti tarvittavana kotikäyntinä, ohjaamiset tarvittaviin 
lisätutkimuksiin, lääkärinlausunnon kirjoittamisen ja konsultaation. 
Vuonna 2013 Työkykyselvityksessä toteutuneita erikoislääkärikäyntejä 
oli 749 ja neuropsykologikäyntejä 314.

Kuten edellä olevasta Työkykyselvityksen toiminnan kuvauksesta 
ilmenee, työkykyselvitys tapahtuu erittäin kiinteässä yhteydessä 
kunnan sosiaalitoimeen, mikä puoltaa toiminnan sijoittumista 
kunnalliseen organisaatioon.

Toisaalta Työkykyselvityksen toiminnan haasteellisuus ja vaadittava 
erikoisosaaminen puoltavat toiminnan organisoimista ylikunnallisesti. 
Tämä voidaan kuitenkin toteuttaa muutenkin kuin siirtämällä toiminnat 
erikoissairaanhoidon organisaatioon. Toiminnan siirtämien HUS:lle 
saattaisi heikentää yhteyttä kunnan sosiaali- ja terveystoimeen. Asiasta 
ei ole käyty keskusteluja HUS:n kanssa.
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Tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskeva lainsäädäntö 
siirtänee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kuntaa 
suuremmalle toimijalle, jolloin työkykyselvitystoiminnan organisointi 
tulee uudelleen arvioitavaksi. Joka tapauksessa asia ei ole 
ajankohtainen ennen vuotta 2017, jolloin nykyinen erikoislääkäreiden ja 
neuropsykologin ostopalvelusopimus päättyy.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työkykyselvityksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden asianmukainen 
työ- ja toimintakyvyn selvittäminen ja palveluohjaus kaventaa terveys- 
ja hyvinvointieroja."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi


