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Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko läsnä 184 §-198 §:t, kello 16:15-

17:00 ja 17:05-18:17
Tuominen, Hannu
Vuorjoki, Anna
Juva, Katriina varajäsen
Rosenholm, Marko varajäsen
Salo, Tuula varajäsen
Tasmuth, Tiina varajäsen

Muut

Perälä, Erkki kaupunginhallituksen edustaja
läsnä 184-196 §:t, kello 16:15-18:10

Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
läsnä 187 §, kello 16:28-17:41

Toivola, Matti virastopäällikkö
poissa: 198§

Jolkkonen, Juha osastopäällikkö
Juvonen, Hannu osastopäällikkö
Mäki, Tiina osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Sutinen, Pia osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö

läsnä 187-198 §:t, kello 16:23-18:17
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Komulainen, Joni lakimies

pöytäkirjanpitäjä
Poikonen, Tuula vammaistyön johtaja

asiantuntija
läsnä 187-189 §:t, kello 16:21-17:48

Päivinen Tuomas, kuljetuspäällikkö
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asiantuntija
läsnä 187-189 §:t, kello 16:21-17:48

Puheenjohtaja

Maija Anttila 184-198 §

Esittelijät

Matti Toivola virastopäällikkö
184-197 §

Hannu Juvonen osastopäällikkö
198 §

Pöytäkirjanpitäjä

Joni Komulainen lakimies
184-198 §
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§ Asia

184 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

185 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

186 Sotep/3 Ilmoitusasiat

187 Sotep/4 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen 
kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen

188 Sotep/5 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen 
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen

189 Sotep/6 Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen 
matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen

190 Sotep/7 Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalvelujen hankinta

191 Sotep/8 Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalvelujen hankinta

192 Sotep/9 Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen hankinta

193 Sotep/10 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta

194 Sotep/11 Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja 
kotoutumista koskeva sopimus

195 Sotep/12 Raportti helsinkiläislasten ja -nuorten psykiatrisista palveluista vuonna 
2013

196 Sotep/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 
2013 arviointikertomuksesta

197 Sotep/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

198 Sotep/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/1
13.05.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 184
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutosehdotuksen 
mukaisesti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita 
jäsenet Seija Muurisen (varalla Tuula Salo) ja Jouko Malisen (varalla 
Anna Vuorjoen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Käsittely

Esittelijän muutosehdotus: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 
todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet 
Seija Muurisen (varalla Tuula Salo) ja Jouko Malisen (varalla Anna 
Vuorjoen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Seija Muurisen (varalla Tuomas 
Nurmelan) ja Jouko Malisen (varalla Anna Vuorjoen) tarkastamaan 
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 185
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 186
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut 
tiedotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksessa):

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 28.4.2014 § 11 
Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston kokousajat syksyllä 2014

Sosiaali- ja terveysvirasto 16.4.2014 Neuvoloiden terveydenhoitajien 
asiakasmäärät, lausunnon ja selvityksen antaminen Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle

Lausunto jaetaan jäsenille sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kokouksessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi
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§ 187
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen 
kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen

HEL 2014-005453 T 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas 
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijana läsnä tätä asiaa 
käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen yhdistellyiltä 
kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaalta peritään 1.9.2014 alkaen 
omavastuuosuus ja yhdistellyiltä matkoilta asiakkaan matkaoikeuksista 
kuluu yksi matka entisen 0,5 matkan sijaan

Esittelijän perustelut

Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden 
kuljetuspalveluja niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty 
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalvelujen sisällöstä, 
laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty 
vammaispalveluasetuksessa. Kunnan on järjestettävä 
vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin 
liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa 
johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista 
elämän toiminnoista.
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Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain 
20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja 
määrärahasidonnainen etuus.

Sosiaalilautakunta teki 4.12.2001 § 618 päätöksen vammaispalvelulain 
ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen 
välitystoiminnan ja matkojen yhdistelyn aloittamisesta. Matkojen 
yhdistelyllä tarkoitetaan kahden tai useamman samaan suuntaan ja 
samaan aikaan matkustavan henkilön matkan yhdistämistä samaan 
kuljetukseen. Samassa yhteydessä sosiaalilautakunta päätti 
myönnettävistä asiakas-kannusteista.

Sosiaalilautakunnan vuonna 2001 asiakaskannusteista tekemä päätös 
on sisältynyt sosiaalilautakunnan myöhemmin tekemiin 
kuljetuspalvelumatkojen välitystoimintaa koskeviin päätöksiin vaikkakin 
asiakaskannusteiden sisältö on muuttunut.

Sosiaalilautakunta päätti 21.6.2005 § 404 kuljetuspalvelun 
välitystoiminnan kilpailuttamisesta. 21.6.2005 päivätyssä 
palvelukuvauksessa kuvataan asiakaskannusteet seuraavasti: 
yhdistellyiltä matkoilta asiakkaan matkaoikeuksista kuluu vain 0,5 
matkaa ja yhdistellyiltä matkoilta ei peritä omavastuuosuutta.

Asiakaskannusteet otettiin käyttöön vuonna 2003 asiakkaiden 
motivoimiseksi uuteen, keskitettyyn tilausjärjestelmään ja matkojen 
yhdistelyyn. Ne olivat uuden toimintatavan käyttöönottoon liittyvä 
harkinnanvarainen Helsingin järjestelmään sisältyvä piirre. Nykyisin 
kuljetuspalvelumatkojen välitys ja yhdistely ovat vakiintunut tapa 
järjestää helsinkiläisten asiakkaiden kuljetuspalvelu. 
Asiakaskannusteille ei ole enää sellaisia perusteita, joita varten ne 
otettiin käyttöön. Asiakaskannusteet eivät perustu lakiin.

Muissa pääkaupunkiseudun kunnissa (Espoo, Vantaa, Kauniainen) ei 
ole käytössä Helsingin kaltaista kuljetuspalvelumatkojen järjestelmää, 
joka mahdollistaa matkojen välityksen ja yhdistelyn.  Missään 
pääkaupunkiseudun kunnassa ei ole käytössä kuljetuspalvelun 
asiakaskannusteita. Jälkeenpäin arvioituna asiakaskannusteita 
koskeva päätös olisi ollut Helsingissä tarkoituksenmukaista tehdä 
määräaikaisena ja sitoa se uuden keskitetyn tilausjärjestelmän ja 
matkojen yhdistelyn vakiintumiseen.  

Vuonna 2013 vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua sai 12 518 
asiakasta ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea 5 534 asiakasta. 
Helsingin Matkapalvelun kautta tehtiin vammaispalvelulain nojalla 597 
621 matkaa, joista 11 735 matkaa ylitti vammaispalvelulain mukaisen 
vähimmäismäärän eli 18 matkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolain 
nojalla tehdyistä 122 952 matkasta 7 000 matkaa ylitti 
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sosiaalilautakunnan vahvistaman matkamäärän, joka tällä hetkellä on 
kahdeksan matkaa kuukaudessa. Vammaispalvelulain mukaisen 
kuljetuspalvelun asiakkaista 8,6 % (1 108) ja sosiaalihuoltolain 
mukaisen kuljetustuen asiakkaista 17,6 % (976) 

Kuljetuspalvelujen vuoden 2014 talousarvioennusteen mukainen 
ylitysuhka on 1,6 miljoonaa euroa. 

Tämän lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen osalta on riski 
noin 1,3 miljoonan euron ylitykseen, mikä edellyttää kuljetustuen 
asiakasmäärien ja matkamäärien kriteereiden uudelleen arviointia.

Vammaistyön tulosbudjetin raamissa pysyminen tänä vuonna ja 
palvelujen turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttävät 
toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Vammaistyön palveluista suurin osa kuuluu kunnan ehdottoman 
järjestämisvelvollisuuden piiriin, jolloin ne muodostavat asiakkaille 
subjektiivisen oikeuden palveluihin.

Esitetyllä muutoksella sosiaali- ja terveysviraston menojen arvioidaan 
alenevan noin 560 000 euroa vuositasolla. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuljetuspalveluilla tuetaan asiakkaiden omatoimista suoriutumista, 
päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21.6.2001 577§ sekä esityslistalta 
Helsingin matkojen yhdistely- ja kuljetuspalvelujen kriteerit

2 Liite 2 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21
3 Liite 3  Ote sosiaalilautakunnan kokouksen 21
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§ 188
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen 
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen

HEL 2014-005456 T 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas 
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijana läsnä tätä asiaa 
käsiteltäessä.

Esittelijä Matti Toivolan muutosesitys: "Lisätään kappaleen 1 loppuun 
(taulukon jälkeen) seuraava kappale: "Samalla sosiaali- ja 
terveyslautakunta päättää, että kuljetuspalvelumatkojen 
omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen 
muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan 
lipun hintaa."

Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan 
26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen omavastuiden määrän osalta ja 
korottaa 1.9.2014 lukien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 
nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat 
omavastuuosuudet alla esitetyn mukaisesti.

Kuljetuspalvelujen 
omavastuuosuudet
Matkatyyppi Nykyinen 1.9.2014 alk
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat 2,20 €/matka 2,50 €/matka
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat 7-16 
v.

1,10 €/matka 1,30 €/matka
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Vapaa-ajan- ja asiointimatkat, 
pääkaupunkiseutu, Sipoo

2,20 €/matka 5 €/matka

Vapaa-ajan- ja asiointimatkat, 
pääkaupunkiseutu, Sipoo 7-16 -v.

1,10 €/matka 2,50 €/matka

Työmatkat, Helsinki sisäinen 41,20 €/kk 46,50 €/kk
Työmatkat, seutulippu 
pääkaupunkiseutu

84,40 €/kk 95,80 €/kk

Opiskelumatkat, Helsinki sisäinen 20,60 €/kk 23,25 €/kk
Opiskelumatkat, pääkaupunkiseutu 42,20 €/kk 47,90 €/kk
Työmatkat, Lähiseutu 3 
(Kirkkonummi. Kerava, Sipoo)

 142,60 €/kk

Opiskelumatkat, Lähiseutu 3  71,30 €/kk

Taulukko 1. Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet

Esittelijän perustelut

Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden 
kuljetuspalveluja niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty 
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalvelujen sisällöstä, 
laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty 
vammaispalveluasetuksessa. Kunnan on järjestettävä 
vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin 
liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa 
johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista 
elämän toiminnoista.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain 
20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja 
määrärahasidonnainen etuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1 §:n 
mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä 
maksu palvelunkäyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Edelleen sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 1 §:n 
mukaan asetuksessa mainituista kunnallisista sosiaali- ja 
terveyspalveluista saa periä asetuksessa säädetyt maksut, jollei 
erikseen toisin säädetä. Sanotun asetuksen 6 §:n mukaisesti 
vammaispalvelulain vaikeavammaisille järjestettävistä 
kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä 
olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen 
verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
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Tällä hetkellä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten 
kuljetuspalvelujen nojalla järjestettyjen matkojen omavastuuosuus 
määräytyy sosiaalilautakunnan päätöksen (26.10.2010 § 423) mukaan. 
Sosiaalilautakunnan päättämät käytössä olevat 
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet on kuvattu 
päätösehdotuksessa olevassa taulukossa 1 (”Kuljetuspalvelujen 
omavastuuosuudet”). 

Sosiaalilautakunta ei ole erikseen päättänyt  pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella työskentelevien tai opiskelevien henkilöiden 
omavastuuosuuksista.   Omavastuuosuudet ovat määräytyneet julkisen 
joukkoliikenteen matkan taksojen ja matkan pituuden mukaan.  
Asiakkaan omavastuu on ollut edullisin kuukausimaksu, jonka 
vammaton työntekijä/saman ikäinen opiskelija on maksanut linja-
autossa tai junassa.

Työ- ja opiskelijamatkoja käyttävien asiakkaiden kuukausimaksu kattaa 
myös heidän vapaa-ajan- ja asiointimatkojensa omavastuuosuudet. He 
maksavat omavastuuosuudet kuukausittain pankkiin.

HSL:n lippujen hinnat ovat vuonna 2014 seuraavat: aikuisten kertalipun 
hinta on kuljettajalta ostettuna 3 euroa, automaatista ostettuna 2,50 
euroa ja kortille ladattavana arvolippuna 1,95 euroa.

7–16 -vuotiaiden lasten kertalipun hinta on kuljettajalta ostettuna 1,50 
euroa, automaatista ostettuna 1,30 euroa ja arvolippuna 0,98 euroa.

Työmatkalipun (kausilipun) hinta Helsingin sisäisessä liikenteessä on 
46,50 euroa/kk ja pääkaupunkiseudulla 95,80 euroa/kk. Lähiseutu 3 
lipun hinta on 142,60 euroa/kk. Lähiseutu 3:n alue ulottuu 
pääkaupunkiseudun lisäksi Keravalle ja Sipooseen. Opiskelijat saavat 
kausilipusta 50 %:n alennuksen.

Nyt esitetään, että vapaa-ajan- ja asiointimatkojen omavastuuosuutta 
korotetaan yhdensuuntaiselta matkalta aikuisilta 2,50 euroon ja 7-16-
vuotiailta lapsilta 1,30 euroon.

Työmatkojen omavastuuosuutta esitetään korotettavaksi Helsingin 
sisäisessä liikenteessä 46,50 euroon kuukaudessa, ja 
pääkaupunkiseudulla 95,80 euroon kuukaudessa. Opiskelijoiden 
omavastuuosuutta esitetään korotettavaksi Helsingissä opiskelevilta 
23,25 euroon kuukaudessa ja pääkaupunkiseudulla  opiskelevilta 47,90 
euroon kuukaudessa.

Samalla esitetään uusia omavastuita HSL-n alueelle suuntautuviin 
vapaa-ajan ja asiointimatkoihin sekä mahdollisiin opiskelu- ja 
työmatkoihin. Asiointi- ja vapaa-ajan matkan omavastuu olisi aikuisilta 
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5 euroa ja 7-16 vuotiailta lapsilta 2,50 euroa. Kausilippu 3:n omavastuu 
on 142,60 euroa/kk ja opiskelijoilta 71,30 euroa/kk.

Esitetyt muutokset lisäisivät kaupungin tuloja vuositasolla noin 360 000 
euroa. 

Kaikki esitetyt omavastuuosuudet sisältävät arvonlisäveron.

Espoossa sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain nojalla 
järjestettyjen yhdensuuntaisten matkojen omavastuuna peritään 
aikuisilta 3 euroa/matka. Vantaalla vammaispalvelulain mukaisen 
yhdensuuntaisen Vantaan sisäisen liikenteen omavastuu on 3 
euroa/matka ja seutuliikenteen omavastuu on 5 euroa/matka. 
Omavastuista vähennetään Lähitaksin tilausmaksu yksi euroa/matka.

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettyjen omavastuut ovat sisäisessä 
liikenteessä 3 euroa ja seutulippualueella 5 euroa. Sosiaalihuoltolain 
mukaan myönnettyjen matkojen omavastuista ei vähennetä Lähitaksin 
tilausmaksua.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 26.10.2010 § 423
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§ 189
Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen 
matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen

HEL 2014-005457 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas 
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijana läsnä tätä asiaa 
käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan 
13.2.2007 30 § tekemän päätöksen ja muuttaa sosiaalihuoltolain 
nojalla kuljetuspalveluja saavien asiakkaiden matkamäärää 
kahdeksasta neljään yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa 
1.9.2014 alkaen. 

Esittelijän perustelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain 
20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja 
määrärahasidonnainen etuus. Tukea myönnetään pääsääntöisesti 
vanhusväestölle.

Sosiaalilautakunta päätti 13.2.2007 § 30 nostaa sosiaalihuoltolain 
mukaisen kuljetustuen matkaoikeutta neljästä kahdeksaan 
yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa.

Väestön ikääntymisestä johtuen kuljetustuen asiakasmääriin ja 
matkamääriin kohdistuu merkittäviä kasvupaineita. Kustannusten 
vähentämiseksi ja kasvun hillitsemiseksi esitetään nyt 
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enimmäismatkamäärän rajoittamista neljään matkaan kuukaudessa. 
Vuonna 2013 sosiaalihuoltolain nojalla tehtiin yhteensä 45 414 neljä 
matkaa ylittävää matkaa, mikä on noin 37 % kaikista sosiaalihuoltolain 
nojalla tehdyistä matkoista. Keskimäärin asiakkaat tekivät 2,9 matkaa 
kuukaudessa. 

Vuonna 2013 kuljetustukea sai 5 534 asiakasta, mikä on 17,5 % 
enemmän kuin vuonna 2010 (4 710). Asiakasmäärän kasvusta johtuen 
myös matkojen määrä on kasvanut, joskin hieman maltillisemmin. 
Vuonna 2010 sosiaalihuoltolain nojalla tehtiin 106 946 matkaa, kun 
vastaava luku vuonna 2013 oli 122 952 matkaa (+15 %). 

Kustannukset ovat kasvaneet asiakas- ja matkamääriä nopeammin. 
Kustannukset kasvoivat 2,1 miljoonasta eurosta 4,6 miljoonaan euroon 
vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana. Kustannusten kasvua selittää 
ennen kaikkea yksittäisen matkan hinnan nousu. Vuonna 2010 yksi 
matka maksoi keskimäärin 17 euroa ja vuonna 2013 jo 33,50 euroa. 
Asiakkaat matkustavat aiempaa pidempiä matkoja. Mahdolliset 
lisäpalvelut, kuten saattajalisä, nostavat yksittäisen matkan hintaa. 

Pääkaupunkiseudun kunnissa on erilaiset käytännöt sosiaalihuoltolain 
mukaisen kuljetustuen myöntämisessä. Espoossa ja Vantaalla 
käytössä on liukuma. Tämä tarkoittaa, että asiakkaille voidaan 
harkinnan perusteella myöntää matkaoikeus 2-12 yhdensuuntaiselle 
matkalle kuukaudessa. Toisin kuin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 
on määritelty korvattavan matkan enimmäishinta. Espoossa yläraja on 
21 euroa/matka ja Vantaalla 30 euroa/matka, jolloin asiakas maksaa 
itse enimmäishinnan ylittävän osuuden. 

Matkojen tilausjärjestelmään, yhdistelyyn ja kilpailutettuun liikennöintiin 
perustuva järjestämistapa ei Helsingissä mahdollista matkakohtaisen 
enimmäishinnan asettamista. Matkojen välitysjärjestelmän toimittajalta 
ja Palmialta saadun selvityksen mukaan yksittäisen matkan hinta 
määrittyy sen mukaan, ohjautuuko matka Palmian ohjauksessa oleviin 
ajoneuvoihin vai taksiliikenteeseen, onko matka yhdistelty tai onko 
matkan varrella sallittuja pysähdyksiä. Näin ollen asiakaskohtaisen 
matkan hintaa ei voida nykyisillä järjestelmillä luotettavasti määritellä. 

Valmistelun yhteydessä on tutkittu Espoossa ja Vantaalla käytössä 
olevan liukuman mahdollista käyttöönottoa. Molemmissa kaupungeissa 
pääpaino matkojen määrässä on lähellä liukuman ylärajaa. Espoon ja 
Vantaan kokemusten perusteella arvioidaan, että liukuman 
käyttöönotto ei juuri vähentäisi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen 
kustannuksia.  

Valmistelun yhteydessä on arvioitu myös mahdollisen matkojen vuosi-
jaksotuksen käyttöönoton vaikutuksia. Helsingissä on ollut käytössä 
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matkojen vuosijaksotus ja siitä luovuttiin aikanaan kustannussyistä.  
Matkojen käyttö lisääntyi selvästi vuoden lopussa ja siksi Helsingissä 
siirryttiin kuukausijaksotukseen. Yksilöllisen harkinnan perusteella 
asiakkaalle voidaan tälläkin hetkellä myöntää vuosijaksotus.

Kuljetuspalvelujen vuoden 2014 talousarvioennusteen mukainen 
ylitysuhka on 1,6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi sosiaalihuoltolain 
mukaisen kuljetustuen osalta on riski noin 1,3 miljoonan euron 
ylitykseen, mikä edellyttää asiakasmäärien ja matkamäärien 
kriteereiden uudelleen arviointia.

Vammaistyön tulosbudjetin raamissa pysyminen tänä vuonna ja 
palvelujen turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttävät 
toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Vammaistyön palveluista noin 95 % kuuluu kunnan ehdottoman 
järjestämisvelvollisuuden piiriin, jolloin ne muodostavat asiakkaille 
subjektiivisen oikeuden palveluihin.

Esitetyllä muutoksella sosiaali- ja terveysviraston menojen arvioidaan 
alenevan vuositasolla noin 1,4 milj. euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuljetuspalveluilla tuetaan asiakkaiden omatoimista suoriutumista, 
päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 13.2.2007.

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 § 178

HEL 2014-005457 T 05 00 00

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.
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Käsittely

29.04.2014 Poistettiin

Matti Toivola: Poistan asian listalta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuula Poikonen, Vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi
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§ 190
Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalvelujen hankinta

HEL 2014-003858 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä pitkäaikaissairaiden ja 
vammaisten lymfaterapiapalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H031-14
2 Palvelukuvaus
3 Sopimusluonnos
4 Lymfaterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

 Kilpailutuksen taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää 
pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalveluja 
terveydenhuoltolain mukaisena lääkinnällisenä kuntoutuksena 
(Terveydenhuoltolaki 2010/1326).

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalveluja annetaan 
vaikean lymfakierron häiriön aiheuttaman turvotuksen hoitoon. 
Lymfaterapian tavoitteena on kuntoutujan omien voimavarojen 
hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän selviää mahdollisimman 
omatoimisesti ja itsenäisesti sairauden tai vamman aiheuttamasta 
haitasta huolimatta.

Kilpailutettava palvelu täydentää kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Aikaisemman kilpailutuksen perusteella syntynyt sopimuskausi päättyy 
30.11.2014. Vuonna 2013 ostettujen lymfaterapiakäyntien määrä oli 
noin 12 000 kpl.

Tarjouskilpailu

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalvelujen 
tuottamisesta Helsingin kaupungille järjestetään tarjouskilpailu. 
Tarjouskilpailu järjestetään julkisista hankinnoista annetun lain 
mukaisesti avoimella menettelyllä. 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä 
tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. 
Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien 
vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut 
tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät 
vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoksi on tämän asian liitteenä 1–4.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja 
terveysviraston ja hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi syksyn 2014 aikana.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle ja 
lymfaterapeuteille asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on 
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ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo 
sopimusehtojen noudattamista.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 
edullisuus vähimmäislaadun ollessa vakioitu. Kokonaistaloudellinen 
edullisuus ratkaistaan seuraavien vertailuperiaatteiden mukaan: 
Tarjousten hinta 80% ja laatu 20%.

Laatua arvioidaan kahdella tekijällä:

1. Lymfaterapeuttien lisäkoulutukset
2. Lymfaterapeuttien työkokemus

Helsingin palvelutarpeeseen nähden on tarkoituksenmukaista valita 
vähintään 50 lymfaterapeuttia hankinnan kohdetta kohden. Valittujen 
kanssa tehdään hankintasopimukset.

Valituista tehdään lista yhteystietoineen ja lymfaterapeutin 
erityisosaamistietoineen. Palvelua hankitaan kuntoutujan yksilöllisen 
tarpeen mukaan, jolloin huomioidaan lymfaterapeutin erityisosaaminen, 
kuntoutujan asuinalue tai vastaanottoajan nopea saatavuus.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan neljän vuoden sopimuskaudelle ja sen on 
suunniteltu alkavaksi 1.12.2014. 
Sosiaali- ja terveysvirasto varaa kuitenkin oikeuden irtisanoa 
sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää 
palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän tarpeen 
mukaisesti.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H031-14
2 Palvelukuvaus
3 Sopimusluonnos
4 Lymfaterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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§ 191
Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalvelujen hankinta

HEL 2014-003845 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä pitkäaikaissairaiden ja 
vammaisten fysioterapiapalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H030-14
2 Palvelukuvaus
3 Sopimusluonnos
4 Fysioterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää 
pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalveluja 
terveydenhuoltolain mukaisena lääkinnällisenä kuntoutuksena 
(Terveydenhuoltolaki 2010/1326).

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalveluja hankitaan 
aikuisille pitkäaikaissairaille ja vammaisille heidän toimintakykynsä 
parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Fysioterapian tavoitteena on 
kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskyvyn parantuminen tai ylläpysyminen 
siten, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti 
elinympäristössään sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta 
huolimatta. Terapia toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tai 
kotikäynteinä kuntoutujan luonnollisessa toimintaympäristössä.

Kilpailutettava palvelu täydentää Helsingin kaupungin omaa 
palvelutarjontaa. Aikaisemman kilpailutuksen perusteella syntynyt 
sopimuskausi päättyy 31.12.2014. Vuonna 2013 ostettujen 
fysioterapiakäyntien määrä oli noin 8 600 kpl.

Tarjouskilpailu

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalvelujen 
tuottamisesta Helsingin kaupungille järjestetään tarjouskilpailu. 
Tarjouskilpailu järjestetään julkisista hankinnoista annetun lain 
mukaisesti avoimella menettelyllä.

Kilpailutuksessa on kaksi hankinnan kohdetta:

1. Asiakkaan kotona annettava yksilöfysioterapia
2. Terapeutin toimitiloissa annettava yksilöfysioterapia

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä 
tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. 
Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien 
vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut 
tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät 
vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoksi on tämän asian liitteenä 1–4.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja 
terveysviraston ja hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyyntöasiakirjat.
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Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi syksyn 2014 aikana.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle ja 
fysioterapeuteille asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on 
ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo 
sopimusehtojen noudattamista.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 
edullisuus vähimmäislaadun ollessa vakioitu. Kokonaistaloudellinen 
edullisuus ratkaistaan seuraavien vertailuperiaatteiden mukaan: 
Tarjousten hinta 70% ja laatu 30%.

Laatua arvioidaan kahdella tekijällä:

1. Fysioterapeuttien sekä lyhyet että pitkät lisäkoulutukset
2. Fysioterapeuttinen työkokemus

Helsingin palvelutarpeeseen nähden on tarkoituksenmukaista valita 
vähintään 40 fysioterapeuttia hankinnan kohdetta kohden. Valittujen 
kanssa tehdään hankintasopimukset.

Valituista tehdään lista yhteystietoineen ja fysioterapeutin 
erityisosaamistietoineen. Palvelua hankitaan  kuntoutujan yksilöllisen 
tarpeen mukaan, jolloin huomioidaan fysioterapeutin erityisosaaminen, 
kuntoutujan asuinalue ja vastaanottoajan nopea saatavuus.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan neljän vuoden sopimuskaudelle ja sen on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2015. Sosiaali- ja terveysvirasto varaa 
kuitenkin oikeuden irtisanoa sopimukset kesken sopimuskauden, mikäli 
se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi 
välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää 
palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän tarpeen 
mukaisesti.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474
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pertti.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H030-14
2 Palvelukuvaus
3 Sopimusluonnos
4 Fysioterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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§ 192
Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen hankinta

HEL 2014-005187 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä rintamaveteraanien 
fysioterapiapalveluiden kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H041-14
2 Palvelukuvaus
3 Sopimusluonnos
4 Fysioterapeuttien nimilista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Hankinta ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutuksen taustaa
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Fysioterapian tavoitteena on rintamaveteraanien toimintakyvyn 
edistäminen ja säilyttäminen niin, että rintamaveteraanin elämän laatu 
paranee ja hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti 
jokapäiväisistä toiminnoistaan. Palvelu toteutetaan terapeutin 
toimitiloissa tai kotikuntoutuksena rintamaveteraanin kotona. 

Kuntoutus perustuu rintamaveteraanien kuntoutuslakiin ja Valtiokonttori 
korvaan Helsingin kaupungille aiheutuneet kustannukset jälkikäteen. 

Kilpailutettava palvelu täydentää kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Aikaisempi kilpailutuksen sopimuskausi päättyy 31.12.2014. Vuonna 
2013 ostettujen rintamaveteraanien fysioterapiakäyntien määrä oli noin 
17700.

Tarjouskilpailu

Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen tuottamisesta Helsingin 
kaupungille järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään 
julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti avoimella menettelyllä.

Kilpailutuksessa on kaksi hankinnan kohdetta:

1. Veteraanin kotona annettava yksilöfysioterapia
2. Terapeutin toimitiloissa annettava yksilöfysioterapia

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä 
tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. 
Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien 
vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut 
tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät 
vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoksi on tämän asian liitteenä 1–4.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja 
terveysviraston ja hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi syksyn 2014 aikana.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle ja 
fysioterapeutille asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on 
ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo 
sopimusehtojen noudattamista.
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Parhaan tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun 
ollessa vakioitu. Tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa asetetut 
laadulliset vähimmäisvaatimukset takaavan riittävän laatutason, eikä 
laadun osuutta ole tarpeen painottaa vertailussa erikseen.

Helsingin palvelutarpeeseen nähden on tarkoituksenmukaista valita 
vähintään 70 fysioterapeuttia hankinnan kohdetta kohden. Valittujen 
kanssa tehdään hankintasopimukset. Valituista fysioterapeuteista 
tehdään lista ja rintamaveteraani valitsee listalta itse fysioterapeutin.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan kahden vuoden sopimuskaudelle ja sen on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2015. Hankintaan sisältyy enintään kahden 
vuoden jatkokausi ja tilaaja voi päättää sen käytöstä vuosi kerrallaan. 

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta 
tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän 
tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H041-14
2 Palvelukuvaus
3 Sopimusluonnos
4 Fysioterapeuttien nimilista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Hankinta ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
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Liite 3
Liite 4
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§ 193
Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta

HEL 2014-004942 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä lääkkeiden annosjakelu- 
ja toimituspalvelun kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Anna-Liisa Lyytinen, pohjoisen palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

annaliisa.lyytinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H009-14
2 Palvelukuvaus
3 Sopimusluonnos
4 Kotihoidon toimipisteet osoitteet ja asiakkaat
5 Palveluasumisen yksiköt
6 Kielitaidon osoittaminen
7 Vastuunjakotaulukko
8 Lääkkeiden palautuslomake apteekkiin

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Kehittämisen ja toiminnan tuki Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Liite 6
Liite 7
Liite 8

Hankinta ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston lääkkeiden koneellinen annosjakelu- ja toimituspalvelu. 
Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu on sosiaali- ja 
terveysministeriön 2.10.2013 antaman kuntainfon mukaisesti 
terveydenhuoltolaissa (1326/2010) määriteltyä sairaanhoitopalvelua. 
Palvelu kuuluu kunnan järjestämisvastuulle sekä kotihoidossa että 
sosiaalihuoltolain mukaisessa palveluasumisessa, jos 
palvelusuunnitelmassa palvelun tarve on kirjattu. 

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, johon sisältyvät 
lääkkeiden jako koneellisesti kerta-annospusseihin, reseptien 
hallinnointi ja asiakkaiden kokonaislääkitysten tarkistaminen sekä 
lääkkeiden kuljettaminen kahden viikon välein kotihoidon ja 
palveluasumisen toimipisteisiin. Palvelua tarjotaan kotihoidon ja 
palveluasumisen asiakkaille.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 29 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/10
13.05.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Kotihoidossa annosjakeluasiakkaita on tällä hetkellä noin 3000–3500 
kuukaudessa ja palveluasumisyksiköiden annosjakeluasiakkaita on 
tällä hetkellä noin 1300.

Helsingin kaupunki ei tuota palvelua omana toimintana, joten palvelu 
on kilpailutettava.

Tarjouskilpailu

Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun tuottamisesta Helsingin 
kaupungille järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään 
julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti avoimella menettelyllä.

Kilpailutuksessa on 46 eri hankinnan kohdetta. Hankinnan kohteet on 
määritetty niiden toimipisteiden mukaan, joihin palvelua toimitetaan. 
Näin mahdollistetaan palvelun joustava ja kattava saatavuus koko 
Helsingin alueella. 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä 
tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. 
Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien 
vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut 
tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät 
vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Kilpailutuksesta julkaistiin julkisten hankintojen nettiportaalissa 
esitettyyn kutsuun perustunut keskustelu- ja informaatiotilaisuus 
31.3.2014. Tilaisuudessa esiteltiin alustavaa kilpailutusmallia ja 
palvelukuvausta sekä pyydettiin palvelutuottajilta kommentteja näihin. 
Saadut kommentit huomioitiin tarjouspyyntöasiakirjoja valmisteltaessa. 
Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteenä 1–3.  
Asiakirjat on valmisteltu  sosiaali- ja terveysviraston ja 
hankintakeskuksen yhteistyönä ja hankintakeskuksen lakimies on 
tarkistanut tarjouspyyntöasiakirjat. 

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi syksyn 2014 aikana.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty lääkkeiden 
annosjakelu- ja toimituspalvelulle asetetut laadulliset 
vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täytyttävä koko 
sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun 
ollessa vakioitu. Tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa asetetut 
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laadulliset vähimmäisvaatimukset takaavat riittävän laatutason, eikä 
laadun osuutta ole tarpeen painottaa vertailussa erikseen.

Jokaiseen hankinnan kohteeseen eli toimitusosoitteeseen valitaan 
palveluntuottajaksi yksi halvimman hinnan antanut tarjoaja. Valittujen 
kanssa tehdään hankintasopimukset hankintakohteittain.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän vuoden sopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2015. Hankintaan sisältyy enintään kahden 
vuoden jatkokausi, jonka käytöstä päätetään 12 kuukautta ennen 
perussopimuskauden päättymistä. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto 
varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli 
se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi 
välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta 
tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän 
tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Anna-Liisa Lyytinen, pohjoisen palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

annaliisa.lyytinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H009-14
2 Palvelukuvaus
3 Sopimusluonnos
4 Kotihoidon toimipisteet osoitteet ja asiakkaat
5 Palveluasumisen yksiköt
6 Kielitaidon osoittaminen
7 Vastuunjakotaulukko
8 Lääkkeiden palautuslomake apteekkiin

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Kehittämisen ja toiminnan tuki Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Hankinta ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
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§ 194
Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja 
kotoutumista koskeva sopimus

HEL 2013-013245 T 00 01 06

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 2 
olevan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen välisen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen 
edistämisestä olevan sopimuksen hyväksymistä ja että se oikeuttaa 
sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön allekirjoittamaan liitteenä 
kaksi olevan sopimusehdotuksen Helsingin kaupungin puolesta. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Sari Karisto, maahanmuuttajapalvelujen päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Liitteet

1 OHJE, KOTOLAIN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN KORVAUS 
KUNNILLE

2 Sopimus
3 HEL 2013-003734 Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien 

yhteistyö pakolaisten vastaanottoon liittyen
4 HEL 2013-003734 Kuntien vastaanottosopimusten uusiminen ja 

korvaukset 19.8.13
5 Nykyinen sopimus pakolaisista aiheutuvien kustannusten 

korvaamisesta
6 Tiedote syyrianpakolaisten vastaanottamisesta

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä 
kotoutumislaki) 41 §:n mukaan kunta voi tehdä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) kanssa sopimuksen 
kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden 
kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksen 
tekeminen on kotoutumislain 44 §:n mukaan valtion maksamien 
kotoutumislaissa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannusten 
korvaamisen edellytyksenä.
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Uudenmaan ELY-keskus on edellyttänyt nykyisen vuonna 2008 
kaupungin ja Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE- 
keskus) pakolaisten vastaanotosta sekä pakolaisista aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta tehdyn sopimuksen päivittämistä 
lainsäädännöllisten ja sopijaosapuoleen liittyvien muutosten vuoksi 
31.12.2013 mennessä. Sopimuksen päivittäminen siirtyi 
sopimusteknisistä syistä vuodelle 2014, mistä ei aiheudu haittaa 
kaupungille.

Sopimuksen päivittämistä koskevista neuvotteluista on vastannut 
sosiaali- ja terveysvirasto, koska sosiaalivirasto on allekirjoittanut 
aiemman sopimuksen Helsingin kaupungin puolesta ja pakolaisten 
vastaanoton ensivaiheen palvelut järjestetään sosiaali- ja 
terveysviraston maahanmuuttoyksikössä. Uuden sopimuksen on 
tarkastanut kaupungin kanslian oikeuspalvelut – osasto.

Uusi sopimus perustuu Uudenmaan ELY-keskuksen yhtenäistämään 
sopimusmalliin ja vastaa keskeisiltä osiltaan nykyistä sopimusta. 
Sopimusta esitetään tehtäväksi toistaiseksi voimassa olevana ja 
avoimena sopimuksena, jolloin vastaanotettavien pakolaisten määrää 
ei sopimuksessa määritellä suuren, muista vastaanottokeskuksista 
Helsinkiin kohdistuvan itsenäisen muuton vuoksi.

Muut muutokset nykyiseen sopimukseen verrattuna koskevat 
pääasiallisesti pakolaisten vastaanoton lainsäädäntöön tehtyjä 
muutoksia sekä kaupungin kotouttamisohjelmaa. Kotoutumislain 44 §:n 
mukaan valtion maksamien kotoutumislaissa tarkoitettujen 
toimenpiteiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä on 41 §:ssä 
tarkoitetun sopimuksen lisäksi se, että kunta on laatinut 32 §:ssä 
tarkoitetun kunnan kotouttamisohjelman. Sopimuksessa Helsingin 
kaupungin kotouttamisohjelman katsotaan muodostavan kaupungin 
yhteisen strategiaohjelman kotoutumista koskevat linjaukset sekä 
toimenpiteet.

Sopimuksen liitteenä on Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen 
edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten 
korvaamisesta kunnille ja korvausten haku- ja maksulomakkeet. Valtion 
laskennallisten korvausten piiriin kuuluvia henkilöitä oli vuonna 2013 
yhteensä 2260, joista uusia ensimmäiseen kuntaan vastaanotettuja 
sopimuksen henkilöpiiriin kuuluvia henkilöitä oli 500. Laskennallisten 
korvausten määrä oli yhteensä 4 423 690 €. Sosiaali- ja terveysviraston 
hakemat korvaukset muista kustannuksista olivat vuonna 2012 
yhteensä noin 12 miljoonaa euroa, johon sisältyvät nykyisen 
varhaiskasvatusviraston kustannukset noin 380 000 euroa. 
Opetusviraston hakemien korvausten määrä oli noin 15 000 euroa. 
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Vuoden 2013 osalta haettavien muita kustannuksia koskevien 
korvausten kokonaismäärä ei ole vielä tiedossa.

Kotoutus- ja maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä esitti syksyllä 
2013 kunnille vetoomuksen varautumisesta suurempaan pakolaisten 
vastaanottoon Suomen hallituksen päätettyä nostaa vuonna 2014 
Suomen pakolaiskiintiötä 1050 henkilöön etenkin Syyrian kriisin 
johdosta. Kaupunginkanslia on neuvotellut varautumisesta 50 
syyrialaispakolaisen vastaanottamiseen. Valtionhallinnon puolelta 
(TEM:in kirje ELY-keskuksille) on  huhtikuun lopussa ilmoitettu 
Helsinkiin voitavan sijoittaa tällä hetkellä 30 syyrialaispakolaista. 
Syyrialaispakolaisten vastaanottoon on päädytty yleisinhimillisen 
harkinnan tuloksena ja vastuunottona Suomen valtion antamiin 
kansainvälisiin sitoumuksiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien 
kanssa. Syyrialaispakolaisten vastaanotto lisää vastaanotettavien 
pakolaisten määrää muun pääasiassa itsenäisestä muutosta 
aiheutuvan vastaanoton lisäksi.

Vuoden 2014 syyrialaisten vastaanoton järjestelyjä koskevassa 
suunnitelmassa esitetään asuntojen varaamista suoraan Helsingin 
kaupungin vuokra-asuntokannasta, josta aiheutuu kiinteistövirastolle 
kustannuksia. Sosiaali- ja terveysvirastossa syyrialaisten vastaanotto 
edellyttää henkilöstön lisäresursointia kahdella henkilötyövuodella, 
mikä ei tällä hetkellä sisälly viraston talousarvioraamiin. Tosiasialliset 
kustannukset voivat vaihdella merkittävästi riippuen erityispalvelujen 
tarpeesta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Sari Karisto, maahanmuuttajapalvelujen päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Liitteet

1 OHJE, KOTOLAIN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN KORVAUS 
KUNNILLE

2 Sopimus
3 HEL 2013-003734 Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien 

yhteistyö pakolaisten vastaanottoon liittyen
4 HEL 2013-003734 Kuntien vastaanottosopimusten uusiminen ja 

korvaukset 19.8.13
5 Nykyinen sopimus pakolaisista aiheutuvien kustannusten 

korvaamisesta
6 Tiedote syyrianpakolaisten vastaanottamisesta
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§ 195
Raportti helsinkiläislasten ja -nuorten psykiatrisista palveluista 
vuonna 2013

HEL 2014-001196 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti omalta osaltaan merkitä tiedoksi 
sekä lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle liitteinä olevat raportit 
helsinkiläislasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja 
saatavuuden kehityksestä vuonna 2013.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013
2 Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 12.9.2007 lastenpsykiatrisen toiminnan keskittämisestä 
Hyksiin 1.1.2008 alkaen kaupunginvaltuusto edellytti, että 
kaupunginhallitus tuo valtuustolle vuosittain raportin helsinkiläisten 
lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden 
kehityksestä. 

HYKS:n asianomaiset ylilääkärit ovat valmistelleet esityslistan liitteenä 
olevat selvitykset.

Lastenpsykiatria

Helsinkiläisten lastenpsykiatristen potilaiden määrä kasvoi 6,5 % 
verrattuna edelliseen vuoteen ja käyntien määrä lisääntyi 9,3 %. 
Lastenpsykiatrisia lähetteitä oli 15 % edellisvuotta enemmän. 
Keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet. 

Helsinkiläisten lasten pääsy lastenpsykiatriseen hoitoon oli hyvällä 
tasolla odotusajan mediaanin ollessa 14 vuorokautta. Lokakuussa 2013 
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toimintansa aloitti alkuarviointi- ja akuuttihoitoyksikkö, jonka 
aloittamisen jälkeen hoitoon pääsy nopeutui huomattavasti. 
Lastenpsykiatrisessa hoidossa painopistettä on siirretty voimakkaasti 
avohoidon suuntaan.

Lastenpsykiatrisessa osastohoidossa olevien helsinkiläislasten 
lukumäärä pysyi 2013 suunnilleen samana kuin edellisvuonna, mutta 
hoitopäivien lukumäärä väheni, kun hoitojaksojen keskimääräinen 
pituus lyheni. Lasten psykoterapioihin pääsy pysyi hyvällä tasolla 
vuonna 2013.

Tulevaisuuden keskeisenä haasteena on toimivien 
yhteistyöverkostojen luominen lasten mielenterveystyötä tekevien 
tahojen kesken yli organisaatiorajojen. Yhteistyö sosiaali-, terveys- ja 
koulutoimen kesken on siksi välttämätöntä. Helsingin lastensuojelun 
kanssa on meneillään yhteistyöhanke yhteisten potilasprosessien 
kehittämiseksi sekä koulutusyhteistyötä. Helsingin uuden 
lastenpsykiatrisen tiimin kanssa pyritään tarkoituksenmukaiseen, 
tiiviiseen yhteistyöhön. Helsingin koululääkärien kanssa on myös 
suunnitelmissa yhteistyötä erityisesti levottomien lasten 
tarkoituksenmukaisen avun järjestämiseksi.

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian avohoidon klinikan toiminta on jaettu vuodesta 2012 
alkaen tutkimus-, arviointi- ja kriisipoliklinikoihin ja hoitopoliklinikoihin. 
Helsinkiläisistä nuorista tehtiin nuorisopsykiatriseen avohoitoon vuonna 
2013 yhteensä 1014 lähetettä. Näistä varsinaisia hoitotakuulähetteitä 
oli 734. Lähetteiden määrä on viime vuosina pysynyt suhteellisen 
vakaana. Lähetteistä 41 % tuli koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja 
35 % terveysasemilta. Hoidontarpeen arvioinnin aloitus toteutui 
hoitotakuun mukaisesti. Avohoidon painottaminen 
nuorisopsykiatrisessa hoidossa ja sen mukaisesti osastojen 
paikkamäärän supistaminen vuonna 2012 mahdollisti avohoidon 
resurssien lisäämisen. Vuoden 2013 aikana ei resurssimäärissä ole 
enää olennaisia muutoksia tapahtunut. Kehittämisen painopiste on ollut 
varhaisen mielenterveyshäiriön riskin arvioinnissa ja hoitoon 
ohjauksessa.

Nuorten erityispalveluiden klinikassa hoidetaan koko HUS alueen 
nuoria.  Klinikka muodostuu erityispalveluiden klinikasta, 
päihdepsykiatrian yksiköstä, ruotsinkielisestä poliklinikasta ja 
kuntoutusyksiköstä. Yhdessä psykiatrian kanssa toimii neuropsykiatrian 
poliklinikka. Erityispalveluiden klinikassa oli vuoden 2013 aikana 
avohoidossa 575 helsinkiläistä nuorta (58 % klinikan potilaista).  
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Vuonna 2013 osastohoidon klinikassa oli hoidossa yhteensä 176 
helsinkiläistä nuorta (v. 2012 206 nuorta). Merkittäviä hoitojonoja ei 
ollut.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013
2 Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 196
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan 
vuoden 2013 arviointikertomuksesta

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen kohdista 2.2, 2.3, 3.2, 4.1.2-4.1.3 ja 4.5.1-4.5.6 
seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arviointikertomuksen kohta 2.2: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden seurannan ja 
dokumentoinnin puutteet

Sosiaali- ja terveysvirasto tallentaa tilinpäätöstyötilaan 
tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti sellaiset dokumentit, joiden 
perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa koko 
vuoden ajalta. Jatkossa sosiaali- ja terveysvirasto asettaa sitovat 
tavoitteensa niin, että niiden toteutuminen voidaan dokumentoidusti 
osoittaa.  Virasto varmistaa sitovien tavoitteiden määrittelyn 
yhteydessä, että tavoitteen toteutumisen varmentava tieto saadaan 
tietojärjestelmästä kattavasti. Sosiaali- ja terveysvirastossa käytössä 
ollut sitovien tavoitteiden seurantaraportti ohjeineen on päivitetty.

Tiedot suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointiin ja 
kiireettömään suun terveydenhoitoon pääsystä olivat käytettävissä vain 
viimeisen puolen vuoden ajalta. Asia liittyy maanlaajuisesti käytössä 
olevan Effica-tietojärjestelmän ominaisuuksiin, eikäasia ei ole kuntoon 
saatettavissa kaupungin omilla toimenpiteillä. Tilanteen korjaamiseksi 
käydään keskusteluja Tieto Oyj ja AvoHILMO:on liittyen THL:n kanssa.

Arviointikertomuksen kohta 2.3: Havaintoja tavoitteiden esittämisestä
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Sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelut –osasto uusii 
sitovat toiminnalliset tavoitteensa kokonaan vuodelle 2015 siten, että 
ne ohjaavat toimintaa viraston strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Arviointikertomuksen kohta 3.2: Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten 
tavoitteiden sitovuus

Sosiaali- ja terveysvirasto tuo kaikki kaupunginkanslialle annettavat 
viralliset ennusteet ensin lautakunnan käsiteltäväksi, ennen niiden 
toimittamista eteenpäin kaupungin keskushallintoon. Samoin tullaan 
jatkossa menettelemään mikäli määrärahojen osalta havaitaan 
ylitystarpeita.

Arviointikertomuksen kohta 4.1.2: Hankinta ja kilpailuttamisosaaminen palveluhankinnoissa 

Sosiaali- ja terveysviraston hankinta- ja kilpailutus -yksikkö on sopinut 
työnjaosta kaupungin hankintakeskuksen kanssa.  Hankintakeskus 
vastaa sosiaali- ja terveysviraston hankintalain mukaisista 
kilpailutuksista ja laatii tarjouspyyntöasiakirjat. Sosiaali- ja 
terveysviraston hankinta-asiantuntijat osallistuvat kilpailutuksiin ja 
vetävät kilpailutusprojektit yhdessä hankintakeskuksen 
palvelupäälliköiden kanssa.

Hankintakeskuksen hankintalakimies vastaa sosiaali- ja terveysviraston 
kilpailutusten lain mukaisuudesta. Muissa hankintalakiin ja 
sopimusjuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä konsultoi oikeuspalvelujen 
virastolle nimeämä asiamies. Hankintakäsikirja on käytössä ja sitä 
täydentää viraston hankintaohje.

Sosiaali- ja terveysviraston hankinta- ja kilpailutus -yksikkö vastaa 
viraston hankintaosaamisesta, laatii hankintapäätösesitykset ja -
sopimukset. Hankinta-asiantuntijat osallistuvat säännöllisesti 
koulutuksiin, jotta sekä hankintalaki- että muu hankintaosaaminen 
lisääntyisivät. Hankinta- ja kilpailutus -yksikkö järjestää sisäisiä 
koulutuksia viraston hankintaosaamisen lisäämiseksi.

Hankinnan määrittelemisessä on edelleen kehittämistä. Tavoitteena on, 
että viraston hankinta-asiantuntijat pystyvät tukemaan 
substanssiosaajia hankinnan määrittelyssä.   Haasteena on myös 
riittävän ajan varaaminen kilpailutusta varten. Sekä viraston hankinta-
asiantuntijoiden rekrytoinnin viivästyminen että hankintakeskuksen 
palvelupäällikköresurssit ovat vaikuttaneet kilpailutusaikataulujen 
pitävyyteen.  Tavoitteena on, että yrittäjien kanssa käydään entistä 
enemmän markkinavuoropuhelua tarjouspyynnön määrittelyvaiheessa, 
jotta tarjouspyynnön määrittelyssä onnistutaan. Tarkoituksena on 
myös, että kilpailutusta varten voidaan varata riittävästi aikaa, jotta 
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valittavat palveluntuottajat pystyvät varautumaan palvelun 
aloittamiseen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Arviointikertomuksen kohta  4.1.3: Virastojen tietojärjestelmähankkeet

Kustannushyötyanalyysi

Kaupungin hankejohtamisen käsikirjan mukaan 
kustannushyötyanalyysia käytetään päätöksenteon tukena, mutta sitä 
ei velvoiteta tekemään, mikäli hankeen lähtökohta on lainmuutos tai 
muu pakottava syy. Tarkastuskertomuksessa todetaan, että 
kustannushyötyanalyysi tulisi tehdä riippumatta siitä koetaanko hanke 
pakolliseksi. Hankejohtamisen käsikirjan mukaisen 
kustannushyötyanalyysin tekeminen edellyttää osaamista, jota 
hallintokunnassa ei välttämättä ole. Sosiaali- ja terveysvirasto esittää 
toiveen, että kaupunkitasoisesti järjestettäisiin tähän asiaan 
kohdennettua koulutusta. Nykyisellään kustannushyötyanalyysin 
teossa joudutaan useimmiten turvautumaan osaamiskeskuksen 
tarjoamiin konsulttipalveluihin. Pakollisissa hankkeissa tämä johtaa 
ylimääräiseen kustannukseen, koska hanke on toteutettava 
kustannushyötyanalyysin tuloksesta huolimatta. 

Lisäksi kustannushyötyanalyysin avulla todettujen säästöjen 
aikaansaaminen edellyttää toimintatavan muutoksen johtamista ja 
toteuttamista. Myös tämän toteutumista on seurattava. Hankinnalla 
aikaansaadut kustannushyötyanalyysin mukaiset hyödyt kohdistuvat 
yleensä muualle viraston toimintaan kuin tietohallintoon.

ICT-salkun hallintaväline

Sosiaalivirasto on aikanaan ollut talous- ja suunnittelukeskuksen 
tietotekniikkaosaston kanssa kehittämässä ICT -salkun hallintavälinettä 
ja pilotoinut sen käyttöä. Tällä hetkellä hallintavälineessä on sosiaali- ja 
terveysviraston kaikki tietotekniikan kehittämishankkeet ja hallintaväline 
on aktiivisessa käytössä. Hallintaväline ei kuitenkaan suoraan sovellu 
hankkeen kustannusten seurantaan. Hallintokunnassa on ollut pakko 
kehittää seurantaväline, jonka avulla varmistetaan hankkeiden talouden 
seuranta ja pysyminen määrärahojen ja tehtyjen päätösten puitteissa. 
ICT -salkun hallintavälineen ongelma on tällä hetkellä se, että siitä ei 
ole mitään integraatioita taloushallinnon järjestelmiin, eikä se ole 
talouden hallinnan normaalin prosessin osa.

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää erittäin tärkeänä hankkeiden 
kustannushyötylaskelmien tekemistä, hyvää hankehallintaa ja siihen 
liittyvää dokumentaatiota ja hankkeen päätyttyä loppuraportin 
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kokoamista, jossa on hankkeen kokonaiskustannukset ja saavutetut 
hyödyt analysoitu.  

Arviointikertomuksen kohta 4.5.1: Toimenpiteet kaupunkilaisten terveyserojen kaventamiseksi

Helsingin terveyskeskuksen vuosien 2009 - 2012 toteuttamissa 
terveyserojen kaventamiseen tähtäävissä hankkeissa tavoitteet, keinot 
ja mittarit on asetettu sen aikaisen tiedon varassa. 
Hankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseksi tulee jatkossa käyttää sekä 
omaa toimintaa kuvaavia mittareita että kansallisesti käytettäviä 
mittareita ja indikaattoreita. Lisäksi toimien vaikuttavuutta selvitetään 
erillisin selvityksin ja tutkimuksin. Vuonna 2014 alkaneella tutkimuksella 
yhteistyössä muiden hallintokuntien ja Helsingin yliopiston kanssa 
selvitetään palvelusetelin käytön vaikutuksia mm. terveys- ja 
hyvinvointieroihin.

Sosiaali- ja terveysvirasto osallistuu Kaupunginjohtajiston 2.4.2014 
asettamaan hyvinvointierojen seurannan kehittämisen työryhmään, 
jonka tarkoituksena on selvittää, miten hyvinvointierojen muutoksia 
voidaan entistä tarkemmin seurata ja sen tuloksia hyödyntää 
hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Sosiaali- ja terveysvirasto terävöittää jatkossa hankkeisiin asetettavia 
tavoitteita ja seurantamittareita, jotta voidaan paremmin seurata 
strategian toteutumista ja toimien vaikuttavuuden arviointia.

Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston tulee ottaa 
käyttöön muualla maassa ja kansainvälisesti kehitettyjä terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisen hyviä käytäntöjä. Sosiaali- ja 
terveysvirasto virasto on toiminut terveyden edistämisessä 
edelläkävijänä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hyödyntää Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirastossa kehitettyjä käytäntöjä ja toimintamalleja. 
Esimerkiksi Vamos-toimintaa on kopioitu muihin kuntiin.  Virasto toimii 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kaupungin muiden 
hallintokuntien, Kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitoksen, järjestöjen, sekä muiden kuntien ja 
toimijoiden kanssa. Tarkastuslautakunnan suositus muualla 
kehitettyjen hyvien käytäntöjen hyödyntämisestä toteutuu jo 
nykykäytännöissä.

Arviointikertomuksen kohta 4.5.2: Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden syrjäytymisen 
ehkäiseminen

Nuorten sosiaalityössä ja työhönohjauksessa kehitetään parhaillaan 
käytäntöjä, joissa nuoret saadaan paremmin eri toimijoiden tuella 
orientoitumaan koulutukseen, työhön tai kuntoutukseen. Duurissa 
asioivista nuorista valtaosa on ohjattu TE-toimistosta. Myös nuorten 
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sosiaalityöstä ohjataan Duuriin asiakkaita. Nuorten tavoittaminen 
onnistuu parhaiten, kun palveluihin pääsy on mutkatonta. Monen 
nuoren onnistunut ohjaaminen edellyttää lähityöotetta. Pirstaleisessa 
nuorten palvelujärjestelmässä on meneillään hallintokuntien, 
kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden verkostoituminen, jossa 
toimijoiden tavoitteena on nuorten osallistuminen koulutukseen ja 
työhön. Ohjaus helpottuu yhteistyön syventyessä.  

Duurin nuorten tiimi tarvitsee resursseja nuorten lähityöhön, koska 
asiakaskunnassa on paljon erityistukea tarvitsevia nuoria. Duurin 
nuorten tiimiin on siirretty yksi vakanssi työllistymisen tuen 
organisaation sisältä. Duurin nuorten tiimi ottaa jatkossa vastaan alle 
30-vuotiaita työttömiä nuoria (aiemmin ikäraja oli 25 vuotta). Työvoiman 
palvelukeskustoimintaa tullaan 1.1.2015 alkaen sääntelemään 
erillislailla, jossa määritellään mm. palvelukeskuksen asiakaskriteerit. 
Tämä tulee vaikuttamaan jatkossa asiakasohjaukseen ja toiminnan 
sisältöön.

Toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvaa yleisen taloudellisen 
tilanteen vuoksi. Lakisääteisen edellyttämässä käsittelyajassa 
pysymiseksi myös sosiaaliohjaajat ja – työntekijät tekevät 
toimeentulotuen peruspäätöksiä. Sähköisen toimeentulotukiasioinnin 
käyttöönotolla voidaan lyhentää päätöksen tekoon kuluvaa aikaa ja 
lisätä etuuskäsittelijöiden päätösten määrää. Tämä vähentää tarvetta 
käyttää sosiaali-ohjaajien ja –työntekijöiden työpanosta peruspäätösten 
tekemiseen. Sosiaaliohjaajat ja –työntekijät  saavat enemmän aikaa 
suunnitelmalliseen asiakastyöhön. 

Aikuissosiaalityössä seurataan säännöllisesti suoraan asiakastyöhön 
käytettyä aikaa. Käytettävissä oleva tilastointi ei kata kaikkia 
sosiaalityön muotoja ja vuonna 2014 tavoitteena on kehittää seurantaa 
niin, että saadaan esiin sosiaalityön monimuotoisuus.

Arviointikertomuksen kohta 4.5.3: Kuntouttavan työtoiminnan tulokset

Kuntouttavan työtoiminnan paikkamääriä on lisätty kevään 2014 aikana 
50 %:lla. Tavoitteena on lisätä kuntouttavan työtoimintaan osallistuvien 
asiakkaiden määrää nykyisestä 1200:sta 1800:aan vuoden 2014 
aikana. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisätään myös 
kilpailuttamalla paikkoja.

Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikkoa on kehitetty niin, että tarjolla 
on viisi erilaista kuntouttavan työtoiminnan tasoa. Asiakas saa hänen 
tarpeisiinsa sopivaa tukea ja ohjausta. Palveluun liittyy osaamisen ja 
työtaitojen kehittäminen sekä myöhemmin mm. opinnoissa 
hyödynnettävissä oleva osaamistodistusten saaminen. 
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Sosiaali- ja terveysvirasto ei hallinnoi kaupungin työkokeilupaikkoja 
eikä palkkatuettua työtä, eikä sille ole osoitettu resursseja toiminnan 
organisoimiseksi.  Työ- ja elinkeinotoimistolla on käytettävissään 
työvoimapoliittiset toimenpiteet, joilla työttömien työllistymiseen voidaan 
vaikuttaa. Kaupunginkanslia johtaa kaupungin työllisyyden hoitoa, 
jatkopolkujen rakentaminen vaatii yhteistyötä. 

Arviointikertomuksen kohta 4.5.4: Nuorten päihdehuoltoon pääsy

Vuoden 2014 alusta alle 18-vuotiaiden ja yli 18-vuotiaiden oman 
toiminnan ja ostopalvelujen nuorisoasemat on yhdistetty ja siten 
luodaan matalan kynnyksen uusi kontaktipiste nuoruusikäisille päihde- 
ja mielenterveysongelmista kärsiville ja heidän perheilleen. Uudella 
nuorisoasemalla tehostetaan palveluohjausta nuorisopsykiatriassa, 
päihdepalveluissa ja aikuisten mielenterveyspalveluissa. 

Arviointikertomuksen kohta 4.5.5: Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen 
avustajapalvelun toteutuminen

Henkilökohtaisen avustajapalvelun asiakasmäärä on noussut 21 % 
edellisvuodesta. Työnantajana toimivien asiakkaiden suhteellinen 
määrä on laskenut. Ostopalvelujen käyttö on lisääntynyt ja 
ostopalveluna hankittavan henkilökohtaisen avun määrä on jatkanut 
nousuaan edellisvuodesta, ylittäen määrällisesti vuoden 2013 lopussa 
työnantaja-mallilla hankitut palvelut. Virastossa muutetaan 
henkilökohtaisen avun järjestämisessä painopistettä työnantajamallin 
rinnalle kilpailutetusta ostopalvelusta palveluseteliin. 

Henkilökohtaisen avun työnantajaopas on uusittu vuoden 2013 
lopussa. Sentteri avustajakeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä 
avustajien rekrytoinnin ja työnantajien ohjaamisen ja neuvonnan 
kehittämiseksi

Sosiaali- ja terveysvirasto toteuttaa vuoden 2014 lopulla laajan 
asiakastyytyväisyyskyselyn, missä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja 
palvelujen riittävyyttä kartoitetaan laajalti.

Arviointikertomuksen kohta 4.5.6: Omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestäminen ja palvelun 
riittävyys

Iäkkäiden palveluissa on käytettävissä riittävästi lakisääteisen 
lomituksen hoitopaikkoja sekä niiden lisäksi käytettäviä lyhytaikaisen 
hoidon paikkoja. Syksyllä 2013 iäkkäiden omaishoitajille tehdyn kyselyn 
mukaan 69 % omaishoitajista kokee, että heillä on käytettävissään 
omaishoidettavalle sopiva palvelukokonaisuus. Kyselyn mukaan 
lyhytaikaishoidon sisältöä toivotaan edelleen aktivoivammaksi, ja 
lyhytaikaishoitoa tullaan kehittämään siihen suuntaan. 
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Osavuorokautinen hoito on tällä hetkellä käytössä iäkkäiden 
omaishoidossa. Päivätoiminnassa on myös otettu käyttöön 
palveluseteli, mikä lisää valinnan vapautta. Päivätoiminnan 
palveluseteliasiakkaita on tällä hetkellä 95.  Säännöllisen 
lyhytaikaishoidon järjestämisessä ei ole ongelmia.

Tiettyjen erityisryhmien tarpeisiin (esimerkiksi alle 65-vuotiaat 
muistisairaat) ei ole aina pystytty täysin vastaamaan. Vammaistyöllä on 
omia lomituspalveluja tarjolla vain kehitysvammaisille omaishoidon 
tuen asiakkaille.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginmuseon johtokunta 06.05.2014 § 40

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle 
esittelyn mukaisen lausunnon.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Leena Lestelä, vs. hallintopäällikkö, puhelin: 310 71595

leena.lestela(a)hel.fi

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 25.04.2014 § 13

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Lausunto

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta antoi 
tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon vuoden 2013 
arviointikertomuksen kohdista: 2.2, 2.7, 3.2, 4.1.2 ja 4.1.3. 

Kohta 2.2. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden seurannan ja dokumentoinnin puutteet
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Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessaan, että ”kaikkien 
hallintokuntien tulee tallentaa tilinpäätöstyötilaan 
tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti sellaiset dokumentit, joiden 
perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa koko 
vuoden ajalta.” Johtokunta toteaa, että Taloushallintopalvelu-
liikelaitoksen (Talpan) sitovan tavoitteen: asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulos vähintään > 3,7 saavuttamisen todistavaa dokumentaatiota, 
Talpan asiakastyytyväisyyskyselyn 2013 – tuloksia 
(asiakastyytyväisyys 3,73) ei oltu tallennettu tilinpäätöstyötilaan. Talpa 
kiinnittää jatkossa huomiota tavoitteen toteutumisen todentavan 
dokumentaation tallentamiseksi tilinpäätöstyötilaan.

Kohta 2.7. Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”tilinpäätöksestä vastaavan 
kaupunginkanslian ja taloushallintopalvelun tulee varmistaa, että 
sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointi on riittävä.” 
Johtokunta toteaa, että Talpa pyrkii jatkossa omalta osaltaan, 
tilinpäätösprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa varmistamaan 
sen, että virastot ja laitokset ovat dokumentoineet sitovien 
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen riittävästi ja selkeästi. 

Kohta 3.2. Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten tavoitteiden sitovuus

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”lauta- ja johtokuntien tulee sitoutua 
kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin ja 
kaupunginvaltuuston päättämään sitovaan määrärahatasoon. 
Päätökset viraston talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä heti, kun 
määrärahojen ylittymisriski havaitaan. Lauta- ja johtokuntien tulee 
raportoida mahdolliset ylitystarpeet ja niiden johdosta aiheutuvat 
talouden sopeuttamisen toimenpiteet talouden toteutumisennusteiden 
yhteydessä kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.” Johtokunta 
toteaa, että liikelaitoksena Talpalla ei ole raamia. 
Talousarvioehdotukseen sisällytetään senhetkinen tieto asiakkuuksista 
ja tuotettavien palvelujen määristä. Palvelut hinnoitellaan 
omakustannushintaan, hintojen korottamisessa noudatetaan 
talousarvioehdotuksen laatimisohjeita ja hintojen muutokset käydään 
läpi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa. Talpan 
tulot ja menot toteutuivat talousarviosta poikkeavasti riippuen 
asiakkuuksissa ja palvelujen lukumäärissä tapahtuvista muutoksista.

Kohta 4.1.2. Hankinta- ja kilpailuttamisosaaminen palveluhankinnoissa

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”hankintaprosessin sujuvoittamiseksi 
hallintokuntien tulee olla yhteydessä hankintakeskukseen jo 
varhaisessa vaiheessa käynnistäessään merkittäviä palveluhankintoja.” 
Johtokunta toteaa, että Talpa tekee jatkuvasti yhteistyötä 
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hankintakeskuksen kanssa kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien 
hankintaan sekä kehittämiseen liittyen.  

Kohta 4.1.3. Virastojen tietojärjestelmähankkeet

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”hallintokuntien tulee arvioida ja 
seurata tietojärjestelmähankkeidensa kustannuksia ja hyötyjä 
riippumatta siitä, koetaanko hanke pakolliseksi.” Johtokunta toteaa, 
ettei Talpalla ole merkittäviä tietojärjestelmiä omassa omistuksessaan. 
Talpa on omalta osaltaan ollut kehittämässä kaupunkiyhteisiä 
tietojärjestelmiä, järjestelmien rajapintoja ja yhteensopivuuksia. 

Palkanlaskentajärjestelmien osalta pidetään toimittajan kanssa 
säännöllisesti seurantakokouksia, joissa seurataan toimivuuden lisäksi 
myös järjestelmäkustannuksia ja poikkeamiin puututaan. 
Laskentajärjestelmän kustannuksista vastaa ja neuvottelee 
kaupunginkanslia. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 0931025100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 16.04.2014 § 43

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2013 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin 
toimielimiltä tarvittavat lausunnot 21.5.2014 mennessä
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen
kanssa.

09.04.2014 Ehdotuksen mukaan

02.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
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§ 197
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 10/30.4.2014

18 § Perheneuvolan ylilääkärin virkaan valinta, työavain 45-306-14

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 21/29.4.2014

35 § Auroran sairaalan henkilöturvajärjestelmän päivittäminen

Osastopäällikkö 22/30.4.2014

36 § Vaatimus hammashoidon asiakasmaksusta vapauttamisesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

37 § Asiakasmaksun poistovaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

Osastopäällikkö 23/5.5.2014

38 § Korjaus eräiden terveysasemien väliaikaiset sulkemiset -
päätökseen Laajasalon terveysaseman osalta

39 § Omahoitotarvikejakelun tilapäinen sulkeminen

Osastopäällikkö 24/9.5.2014

40 § Terveys- ja päihdepalvelut -osaston johtoryhmän nimeäminen 
vuodelle 2014

41 § Terveys- ja päihdepalvelut -osaston laskujen hyväksyjät

42 § Terveys- ja päihdepalvelut -osaston henkilöstötoimikunnan 
nimeäminen vuodelle 2014
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43 § Malmin sairaalan infuusioautomaattien ja ruiskupumppujen 
hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 10/30.4.2014

21 § Pegasos-potilastietojärjestelmän käytön laajennukset sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston palveluissa

22 § Suursuon sairaalan osasto 11 päällekarkaushälytysjärjestelmän 
rakentaminen

23 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelun sulkemiset ja toiminnan 
tilapäiset supistamiset kesällä 2014

Osastopäällikkö 11/12.5.2014

24 § Vuoden 2014 vanhusten ympärivuorokautisen 
ostopalveluasumisen paikkamäärän korjaus

25 § Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtajan valinta, 
työavain 45-267-14

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 28/5.5.2014

192 § Vahinkoilmoitus kotihoidon kadonneesta puhelimesta

193 § Vahinkoilmoitus kotihoidon kadonneesta työpuhelimesta

194 § Vahinkoilmoitus kotihoidon kadottamasta avaimesta

195 § Vahinkoilmoitus kadonneista työauton avaimista

196 § Autovahinkoilmoitus

Osastopäällikkö 30/9.5.2014

198 § Vahingonkorvausvaatimus koskien matkapuhelimen näytön 
halkeamista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

199 § Vahingonkorvausvaatimus koskien tukisukassa olevaa reikää, 
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Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

200 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta hammasproteesista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

201 § Vahingonkorvausvaatimus turhista ruokatarviketilauksista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

202 § Vahingonkorvausvaatimus Laakson sairaalassa kadonneista 
asiakasvaroista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

203 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista rahavaroista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

204 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista rahavaroista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

205 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta puhelimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

206 § Vahingonkorvausvaatimus koskien uima-altaan pohjan 
rikkoutumista ja tabletti-tietokoneen näytön halkeamista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 51 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/15
13.05.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 198
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia 
virastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 21/9.5.2014

121 § Hallintopäällikön viran täyttäminen

122 § Psykoterapiakuntoutuksen puitejärjestelyn hankintapäätöksen 
täydentäminen

123 § Sosiaali- ja terveysviraston henkilörekisterit ja niiden vastuutahot

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Matti Toivola

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Joni Komulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Seija Muurinen Jouko Malinen

Tuula Salo Anna Vuorjoki

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.05.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Pöytäkirjan 184 § ja 186-198 §:t.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Pöytäkirjan 185 §.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

184 § och 186-198 § i protokollet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

185 § i protokollet

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen


