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Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Hursti, Rene
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Nordström, Laura läsnä 228-259§:t; kello 16:20-19:29
Nurmela, Tuomas
Tuure, Tuomas
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Riittinen, Leena varajäsen

Muut

Perälä, Erkki kaupunginhallituksen edustaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja

läsnä 228-259§:t; kello 16:20-19:29
Toivola, Matti virastopäällikkö

poissa: 259§
Jolkkonen, Juha osastopäällikkö
Juvonen, Hannu osastopäällikkö

virastopäällikön sijainen 259§
Lind, Jussi talous- ja strategiapäällikkö

asiantuntija
läsnä 229§; kello 17:11-18:25

Mäki, Tiina osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Sutinen, Pia osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Lehtonen, Harri J. lakimies

pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja
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Maija Anttila 226-259 §

Esittelijät

Matti Toivola virastopäällikkö
226-258 §:t

Hannu Juvonen osastopäällikkö
259 §

Pöytäkirjanpitäjä

Harri J. Lehtonen lakimies
226-259 §
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§ Asia

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

227 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

228 Sotep/3 Ilmoitusasiat

229 Sotep/4 Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus 2015 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

230 Sotep/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien 
sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamista

231 Sotep/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
joukkoliikenteen parantamista

232 Sotep/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien 
sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen korottamista

233 Sotep/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
toimeentulotukea saavien aktiivipassia ja ikäihmisten sporttikorttia

234 Sotep/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorten 
kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista

235 Sotep/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäämistä

236 Sotep/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
lastensuojelutavoitteiden toteuttamista

237 Sotep/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien 
jaksamisen tukemisesta

238 Sotep/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien 
määrän lisäämisestä
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239 Sotep/14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kaakkoisen 
alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta

240 Sotep/15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisestä 
psykiatrisesta hoidosta

241 Sotep/16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta osan 
pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi

242 Sotep/17 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Marcus Rantalan ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisten 
nuorten psykiatrisesta hoidosta

243 Sotep/18 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Terhi Mäen ym. talousarvioaloitteesta Hyve-4-mallin oikea-
aikaiseksi toteuttamiseksi

244 Sotep/19 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta 
ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta

245 Sotep/20 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta lasten ja nuorten 
mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi

246 Sotep/21 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sosiaali- ja 
terveydenhuollon resurssien lisäämiseksi

247 Sotep/22 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Vuosaaren sote-
palvelukeskus Albatrossin laajentamiseksi

248 Sotep/23 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien 
järjestöavustuksen uudelleen käsittelyä järjestöavustushakemusten 
jättöaikojen muuttumisen vuoksi

249 Sotep/24 Toimeentulotuen sähköisen asioinnin, hakemuskäsittelyn ja 
asiakirjahallinnan ylläpitopalvelujen hankinta 7/2014-12/2016

250 Sotep/25 Fysiologisen keittosuolainfuusionesteen (0,9%) 100 ml:n pakkauksen 
hankintasopimuksen päättäminen ja uudelleen kilpailutus

251 Sotep/26 Suunnitelma pilotista ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin 
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toteutettavasta kotikäynnistä

252 Sotep/27 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi

253 Sotep/28 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ilkka 
Taipaleen ym. valtuustoaloitteesta koskien kotisairaalatoiminnan ja 
kodissa tapahtuvan saattohoidon edistämistä

254 Sotep/29 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Kustaankartanon 
monipuolisen palvelukeskuksen D- ja E-rakennusten peruskorjauksen 
hankesuunnitelmasta

255 Sotep/30 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien 
järjestämisestä

256 Sotep/31 Oikaisuvaatimus palkkausta koskevasta päätöksestä

257 Sotep/32 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

258 Sotep/33 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

259 Sotep/34 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 226
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisesti jäsenet Tuomas Tuuren (varalla Tuomas Nurmelan) ja 
Rene Hurstin (varalla Gunvor Brettschneiderin) tarkastamaan tämän 
kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tuomas Tuuren (varalla Laura 
Nordströmin) ja Rene Hurstin (varalla Gunvor Brettschneiderin) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 227
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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§ 228
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Esittelijä antoi sosiaali- ja terveyslautakunnalle selonteon terveys- ja 
päihdepalvelut osaston psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan 
20.5.2014 päivätystä selvityksestä "Sairaansijavähennys ja 
psykoosilinjan kehittäminen Auroran sairaalassa".

Selvitys jaettiin jäsenille sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(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):

Psykiatria – ja päihdepalvelut, Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja 
20.5.2014 Sairaansijavähennys ja psykoosilinjan kehittäminen Auroran 
sairaalassa

Selvitys jaetaan jäsenille sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 229
Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus 2015 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002680 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksesta 
poiketen liitteen 1 mukaisen ehdotuksen sosiaali- ja terveysviraston 
vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi 
seuraavin muutoksin: 

Jäsen Anna Vuorjoen esityksestä muutettiin liitteen 
"Talousarvioehdotus vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016 
- 2017" lukua 2.3 "Viraston tilankäyttösuunnitelma" siten, että

1) poistettiin toisen kappaleen ensimmäinen virke "Sosiaali- ja 
terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on palveluverkon 
kokonaiskustannusten pienentäminen sekä tilojen kokonaisneliöiden 
vähentäminen."

2) muutettiin toinen virke kuulumaan "Sosiaali- ja terveysviraston 
tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on tilankäytön tehostaminen uusien 
toimintamallien avulla, laajentamalla sähköisiä palveluja sekä 
lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä."

3) poistettiin neljäs kappale "Integroidaan sosiaali- ja terveyspalveluja 
hyvien liikenneyhteyksien solmukohtiin, kuten Kalasataman tai 
Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskushankkeet. Virasto tavoittelee 
mahdollisimman suuria tilakokonaisuuksia, joihin keskitetään toimintoja 
useasta toimipisteestä."

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää esittelijän 
ehdotuksesta poiketen puheenjohtaja Maija Anttilan esityksen 
mukaisesti vakavan huolensa v. 2015 kaupunginhallituksen ohjeiden 
mukaisesti valmistellun sote-budjettiraamin tiukkuudesta. 
Budjettiraamin todellinen kasvuvara edelliseen vuoteen verrattuna, vain 
0,7%, tarkoittaa käytännössä palvelutason ankaraa leikkauslinjaa ja 
henkilöstön ehkä suhteettoman suurta työtaakan kasvua, kun 
kohdeväestö samanaikaisesti kasvaa voimakkaasti. Sote-viraston jo 
tekemät ja tulevat rakenteelliset ja prosessien ja tilojen 
tehostamistoimet vaikuttavat vasta muutamien vuosien kuluttua. Siksi 
virastolla tulisi nyt olla riittävät taloudelliset mahdollisuudet jatkaa 
palvelumallien uudistamista, ennaltaehkäisyn tehostamista ja uusien 
teknologioiden käyttöön ottamista. V. 2015 niukka budjettiraami ei tue 
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näiden tavoitteiden hyvää saavuttamista. Väestörakenteen 
muutoksesta, palkankorotuksista ja valtion toimista johtuvat 
kustannuspaineet ovat suuret, kuten budjetin esittelytekstissä 
kerrotaan. Nämä asiat lohkaisevat budjetista heti alkuun leijonan osan 
ilman, että varsinaisia uudistuksia on kyetty edes tekemään. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta vetoaa kaupunginhallitukseen, että se 
v.2015 lopullista budjettia valmistellessaan korottaa sote-budjetin 
kasvuvaraksi vähintään 1,7%, jolloin noin 22 miljoonan euron lisäys 
sote-budjettiehdotukseen antaisi välttämättömät lisäresurssit palvelujen 
kehittämiseen ja toimintojen uudelleen organisointiin ilman, että 
väestön palveluista joudutaan leikkaamaan rajusti. 

Käsittely

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.

Palautusehdotus:
Joonas Leppänen: Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että

- esitetään sopeutustoimien tarkempi kohdentuminen eri toimintoihin ja 
arvio euromääräisistä säästövaikutuksista

- arvioidaan väestönkasvun vaikutus palveluiden ja resurssien 
tarpeeseen eri toiminnoissa, ja otetaan väestönkasvu huomioon 
laskettaessa sopeutustarpeita

- arvioidaan tilinpäätöstietojen ja budjettiseurannan pohjalta, missä 
toiminnoissa on ylityspaineita suhteessa budjettiraamiin, kun 
väestönkasvu otetaan huomioon

- arvioidaan sopeutustoimenpiteiden vaikutukset kuntalaisten 
hyvinvointiin ja terveyteen sekä hyvinvointi- ja terveyseroihin.

Kannattajat: Jouko Malinen

Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lautakunta esittää vakavan huolensa v.2015 
kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti valmistellun sote-
budjettiraamin tiukkuudesta. Budjettiraamin todellinen kasvuvara 
edelliseen vuoteen verrattuna, vain 0,7%, tarkoittaa käytännössä 
palvelutason ankaraa leikkauslinjaa ja henkilöstön ehkä suhteettoman 
suurta työtaakan kasvua, kun kohdeväestö samanaikaisesti kasvaa 
voimakkaasti. Sote-viraston jo tekemät ja tulevat rakenteelliset ja 
prosessien ja tilojen tehostamistoimet vaikuttavat vasta muutamien 
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vuosien kuluttua. Siksi virastolla tulisi nyt olla riittävät taloudelliset 
mahdollisuudet jatkaa palvelumallien uudistamista, ennaltaehkäisyn 
tehostamista ja uusien teknologioiden käyttöön ottamista. V. 2015 
niukka budjettiraami ei tue näiden näiden tavoitteiden hyvää 
saavuttamista. Väestörakenteen muutoksesta, palkankorotuksista ja 
valtion toimista johtuvat kustannuspaineet ovat suuret, kuten budjetin 
esittelytekstissä kerrotaan. Nämä asiat lohkaisevat budjetista heti 
alkuun leijonan osan ilman, että varsinaisia uudistuksia on kyetty edes 
tekemään. 

Lautakunta vetoaa kaupunginhallitukseen, että se v.2015 lopullista 
budjettia valmistellessaan korottaa sote-budjetin kasvuvaraksi 
vähintään 1,7%, jolloin noin 22 miljoonan euron lisäys sote-
budjettiehdotukseen antaisi välttämättömät lisäresurssit palvelujen 
kehittämiseen ja toimintojen uudelleen organisointiin ilman, että 
väestön palveluista joudutaan leikkaamaan rajusti. 

Kannattajat: Seija Muurinen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Luvusta 2.3
- Poistetaan toisen kappaleen ensimmäinen virke "Sosiaali- ja 
terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on palveluverkon 
kokonaiskustannusten pienentäminen sekä tilojen kokonaisneliöiden 
vähentäminen." ja muutetaan toinen virke alkamaan "Sosiaali- ja 
terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on tilankäytön - - "
- Poistetaan neljäs kappale "Integroidaan sosiaali- ja terveyspalveluja 
hyvien liikenneyhteyksien solmukohtiin, kuten Kalasataman tai 
Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskushankkeet. Virasto tavoittelee 
mahdollisimman suuria tilakokonaisuuksia, joihin keskitetään toimintoja 
useasta toimipisteestä."

Kannattajat: Joonas Leppänen

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: 2.3. Viraston tilankäyttösuunnitelma:
-poistetaan 4.s kpl:een toinen virke
-korvataan : Virasto tavoittelee mahdollisimman hyvää sosiaali- ja 
terveystoimen koordinaatiota, jotta asukkaat saavat hyvää palvelua 
samasta toimipisteestä.

Kannattajat: Seija Muurinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän asian palauttamista valmisteluun siten, että - 
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esitetään sopeutustoimien tarkempi kohdentuminen eri toimintoihin ja 
arvio euromääräisistä säästövaikutuksista - arvioidaan väestönkasvun 
vaikutus palveluiden ja resurssien tarpeeseen eri toiminnoissa, ja 
otetaan väestönkasvu huomioon laskettaessa sopeutustarpeita - 
arvioidaan tilinpäätöstietojen ja budjettiseurannan pohjalta, missä 
toiminnoissa on ylityspaineita suhteessa budjettiraamiin, kun 
väestönkasvu otetaan huomioon - arvioidaan sopeutustoimenpiteiden 
vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä hyvinvointi- ja 
terveyseroihin.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, 
Tuomas Nurmela, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Joonas Leppäsen palautusehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 8 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta esittää vakavan huolensa v.2015 
kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti valmistellun sote-
budjettiraamin tiukkuudesta. Budjettiraamin todellinen kasvuvara 
edelliseen vuoteen verrattuna, vain 0,7%, tarkoittaa käytännössä 
palvelutason ankaraa leikkauslinjaa ja henkilöstön ehkä suhteettoman 
suurta työtaakan kasvua, kun kohdeväestö samanaikaisesti kasvaa 
voimakkaasti. Sote-viraston jo tekemät ja tulevat rakenteelliset ja 
prosessien ja tilojen tehostamistoimet vaikuttavat vasta muutamien 
vuosien kuluttua. Siksi virastolla tulisi nyt olla riittävät taloudelliset 
mahdollisuudet jatkaa palvelumallien uudistamista, ennaltaehkäisyn 
tehostamista ja uusien teknologioiden käyttöön ottamista. V. 2015 
niukka budjettiraami ei tue näiden näiden tavoitteiden hyvää 
saavuttamista. Väestörakenteen muutoksesta, palkankorotuksista ja 
valtion toimista johtuvat kustannuspaineet ovat suuret, kuten budjetin 
esittelytekstissä kerrotaan. Nämä asiat lohkaisevat budjetista heti 
alkuun leijonan osan ilman, että varsinaisia uudistuksia on kyetty edes 
tekemään.  Lautakunta vetoaa kaupunginhallitukseen, että se v.2015 
lopullista budjettia valmistellessaan korottaa sote-budjetin kasvuvaraksi 
vähintään 1,7%, jolloin noin 22 miljoonan euron lisäys sote-
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budjettiehdotukseen antaisi välttämättömät lisäresurssit palvelujen 
kehittämiseen ja toimintojen uudelleen organisointiin ilman, että 
väestön palveluista joudutaan leikkaamaan rajusti. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 1
Jouko Malinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 12 - 0 (1 tyhjä) 
puheenjohtaja Maija Anttilan esittämän ja varapuheenjohtaja Seija 
Muurisen kannattaman vastaehdotuksen.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Luvusta 2.3
- Poistetaan toisen kappaleen ensimmäinen virke "Sosiaali- ja 
terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on palveluverkon 
kokonaiskustannusten pienentäminen sekä tilojen kokonaisneliöiden 
vähentäminen." ja muutetaan toinen virke alkamaan "Sosiaali- ja 
terveysviraston tilankäyttösuunnitelman tavoitteena on tilankäytön - - "
- Poistetaan neljäs kappale "Integroidaan sosiaali- ja terveyspalveluja 
hyvien liikenneyhteyksien solmukohtiin, kuten Kalasataman tai 
Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskushankkeet. Virasto tavoittelee 
mahdollisimman suuria tilakokonaisuuksia, joihin keskitetään toimintoja 
useasta toimipisteestä."

Jaa-äänet: 4
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, 
Laura Nordström, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 9 - 4 jäsen Anna 
Vuorjoen esittämän ja jäsen Joonas Leppäsen kannattaman 
vastaehdotuksen.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: 2.3. Viraston tilankäyttösuunnitelma:
-poistetaan 4.s kpl:een toinen virke
-korvataan : Virasto tavoittelee mahdollisimman hyvää sosiaali- ja 
terveystoimen koordinaatiota, jotta asukkaat saavat hyvää palvelua 
samasta toimipisteestä.

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Leena Riittinen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela

Tyhjä: 4
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 0

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotus hävisi esittelijän 
ehdotukselle äänin 3 - 6 (tyhjiä 4).

Jäsen Joonas Leppäsen, Anna Vuorjoen ja Jouko Malisen eriävä 
mielipide:

Mielestämme sosiaali- ja terveyslautakunnan ei olisi tullut hyväksyä 
talousarvioehdotusta 2015, koska siihen sisältyvien tietojen perusteella 
ei ole mahdollista arvioida, pystytäänkö palvelut turvaamaan 
budjettiraamin puitteissa riittävällä tasolla. 

Talousarvioehdotuksessa ei ole käsitelty väestönkasvun vaikutusta 
palveluiden tarpeeseen, ja suoritemäärät on arvioitu suunnilleen 
samalle tasolle kuin vuonna 2014. Väkiluvun ennustetaan kuitenkin 
kasvavan 1,4%. Tältä osin talousarvion valmistelu on selvästi 
puutteellista. Mikäli tehostamistoimenpiteillä arvioidaan voitavan 
vähentää käyntien tai hoitopäivien tarvetta kuntalaista kohti, tulisi nämä 
toimenpiteet ja niiden vaikutukset esittää talousarviossa samoin kuin 
muutkin sopeutustoimenpiteet. Samoin laskettaessa sopeutustarvetta 
tulisi väestönkasvun vaikutus ottaa huomioon.

Sopeutustoimenpiteet on esitetty talousarvioehdotuksessa vain 
sanallisesti, eikä ole suunniteltu niiden kohdentamista eri toimintoihin 
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tai laskettu niiden euromääräisiä vaikutuksia. Lautakunta ei voi siksi 
arvioida, pystytäänkö vaaditut sopeutukset saamaan aikaan esitetyillä 
toimenpiteillä palveluiden saatavuutta vaarantamatta. Hyväksyessään 
talousarvion lautakunta ottaakin riskin, että tulosbudjettia laadittaessa 
joudutaan turvautumaan ennakoimattomiin sopeutuksiin ja 
käytettävissä olevat rahat osoittautuvat riittämättömiksi palveluiden 
järjestämiseen. Joka tapauksessa on mahdollista, että hyvinvointi- ja 
terveyserot esitettyjen sopeutustoimien seurauksena kasvavat.

Järjestöneuvottelukunta on lausunnossaan arvioinut: “Todellisuudessa 
talousarvioehdotus ei ole realistinen. Tällä rahamäärällä ei kyetä 
tuottamaan kaikkia nykyisiä palveluja.” Aikaisempien tilinpäätöstietojen 
sekä työntekijöiltä ja asiakkailta saadun palautteen perusteella 
järjestöneuvottelukunnan lausunto on uskottava. Lautakunnan olisi 
siksi ennen talousarvioehdotuksen hyväksymistä pitänyt vaatia riittävät 
tiedot pystyäkseen arvioimaan ehdotuksen todellisia vaikutuksia 
kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä hyvinvointi- ja 
terveyseroihin. 

Jäsen Rene Hurstin eriävä mielipide:

Kohdat (37) (38) (39) ja (40) Mistä pitäisi luopua? Kallion, Vallilan ja 
Herttoniemen terveyskeskuksistako sekä Auroran psykiatrian päivystys 
paikoistako? Esitys on ympäripyöreä, ei kerro mistä luovutaan ja pitäisi 
päättää asioista nyt 3.6. jotka tulevat lautakunnalle esittelyyn 26.8. 
Kannatan palautusta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

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

jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätöksen liite sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus 2015 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 (3.6.2014)

2 Talousarvioehdotus vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-
2017 (27.5.14).pdf

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen 
ehdotuksen sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 talousarvioksi ja 
vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi. 

Esittelijän perustelut
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Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvion laadintaa ohjaavat 
kaupunginhallituksen 24.3.2014 päättämät kannanotot hallintokunnille:

Hallintokuntien tulee varautua ottamaan huomioon hallituksen 
rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon myötä kevään 2014 aikana 
tekemät päätökset ja sisällyttämään päätösten mukaiset toimenpiteet 
vuoden 2015 talousarvioehdotukseensa. Kaupunginhallitus tulee 
antamaan asiasta erilliset ohjeet sen jälkeen, kun valtion toimenpiteet 
ovat tiedossa.

Hallintokuntien tulee valmistella 2015 talousarvioehdotuksensa siten, 
että kaupunginhallituksen syksyllä 2013 päättämän mukaisesti 
eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät virastojen 
talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään ensi sijassa 
virasto- tai kaupunkitasoisin sisäisin järjestelyin. Tavoitteena on se, että 
kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva.

Kaikkien virastojen tulee edistää tietojen avointa ja vapaata jakelua 
avaamalla julkiset tietovarantonsa vapaasti saataville. Hallintokuntien 
tulee ottaa huomioon kaupunkiyhteinen tavoitearkkitehtuuri ja 
hankeohjaus sekä varmistaa uushankinnoissa sovellusten avoimet 
rajapinnat, yhteensopivuudet ja sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen 
vaatimukset.

Esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 talousarvioksi ja 
vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi on esityslistan tämän asian 
liitteenä numero 1.

Menot milj. e TP 2013 TA 2014 Raami 
2015

Muutos

Sote yhteensä 2146,5 2162,9 2177,9 0,7 %
Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

1455,5 1467,0 1477,3 0,7 %

Toimeentulotuki 168,8 170,0 172,1 1,2 %
Työllisyyden 
hoitaminen

5,6 6,1 6,1 0,0 %

HUS-
kuntayhtymä

516,6 519,8 522,4 0,5 %
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio kasvaa 
10,3 milj. euroa (0,7 %) vuoden 2014 talousarvioon nähden. Raamin 
sisältä tulee rahoittaa yleisen kustannustason nousun sekä 
palkkaratkaisun lisäksi muut tiedossa olevat kustannustasoa nostavat 
tekijät. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoissa ei ole otettu huomioon 
muun muassa seuraavia asioita: 1.1.2015 voimaan tulevan 
sosiaalihuoltolain uudistuksen mahdollisesti aiheuttamat 
lisäkustannukset ja asukastaloihin liittyvät mahdolliset muutokset. 
Asiaa selvitetään kaupungin keskushallinnon työryhmässä, jonka 
määräaika on 31.8.2014.

Toimeentulotuen raami nousee 1,2 % kuluvan vuoden tasosta. 

HUS:n raami kasvaa 0,5 % kuluvan vuoden tasosta.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioesitys on tehty 
kaupunginhallituksen antamaan talousarvioraamiin. Talousarvioraamiin 
päästään talousarvioesityksessä kuvatuilla kuluja vähentävillä 
toimenpiteillä. 

Talousarvion laatimisohjeissa todetaan, että vuoden 2015 raamin 
lähtökohtana on valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman 
mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden kasvua koskeva tavoite, 
joka sisältää käyttömenojen reaalikasvun pitämisen asukasmäärän 
kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden 
parantamisen tavoitteella.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla toteutetaan sellaiset 
toimenpiteet, joiden tuloksena aikaansaadaan 11,3 milj. e suuruinen 
menosäästö. Sopeuttamistoimenpiteiden kohteena tulevat olemaan 
oman toiminnan lisäksi ostopalvelut, joihin sovelletaan keskimäärin 
vähintään vastaavan suuruisia sopeuttamistoimenpiteitä kuin omaan 
toimintaan. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelussa palvelurakennemuutoksen eteneminen on 
tuottavuuden kannalta keskeisin toimenpide. Palvelurakennetta 
kevennetään vähentämällä laitoshuoltoa ja lisäämällä sekä 
perhehoidon että läheisverkostosijoitusten suhteellista osuutta. 
Huolehditaan omien lastenkotien täyskäytöstä. Avohuoltoa kehitetään 
sijoitusten ja huostaanottojen tarpeen vähentämiseksi.
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Vammaistyössä keskeinen toimenpide on palvelutarpeen arvioinnin 
terävöittäminen. Henkilökohtaisen avun tuottamistapa muuttuu, sillä 
henkilökohtaisen avun palveluntuottajia ei kilpailuteta. 
Kuljetuspalveluissa tavoitteena on asiakas- ja matkamäärien kasvun 
hillitseminen.   

Kriisimajoituskustannusten hillitsemiseksi  ja erityisryhmien 
lastensuojelun jälkihuoltonuorten asumispalvelun prosessien 
tehostamiseksi yhteistyötä kiinteistöviraston kanssa tiivistetään.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan työmarkkinatuen 
kuntaosuus tulee siirtää sosiaali- ja terveysviraston talousarviosta 
kaupunginkansliaan, joka vastaa kaupunkitasoisesti työllisyyden hoidon 
kokonaisuudesta.

Terveys- ja päihdepalvelut

Keskeisinä toimenpiteinä tulevat olemaan laitospaikkojen 
vähentäminen ja avohoitopainotteisiin palveluihin siirtyminen, päihde- 
ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelun prosessin tehostaminen 
sekä ostopalvelujen vähentäminen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Palvelurakenteen muutosta jatketaan, ja kevyempien palvelujen osuus 
nousee edelleen, kun toiminnan painopistettä siirretään kotona 
asumisen tukemiseen. 

Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrän vähentämistä jatketaan 
vuoden 2015 aikana. Sairaalatoiminnan painopistettä siirretään 
geriatrisen akuuttihoidon ja kuntoutuksen suuntaan. Käyttöasteet 
optimoidaan ympärivuorokautisissa palveluissa ja päivätoiminnassa 
niin, että voimavarat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Sekä 
sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa hoitojaksot lyhenevät ja 
aiempaan asumiseen palaavien osuus nousee.

Välittömän asiakasajan osuus työajasta nousee kotihoidossa muun 
muassa toiminnanohjausjärjestelmän käytön vakiinnuttua. Myös 
muissa palveluissa tavoitellaan välittömän asiakasajan osuuden 
nostamista.

Palvelusetelin osuutta palveluasumisen järjestämistapana nostetaan 
edelleen ja otetaan käyttöön uusia palvelusetelivaihtoehtoja. 
Omaishoidon tuen käyttöä yhtenä palvelujen järjestämistapana 
tuetaan. Selvitetään mahdollisia kustannustehokkuutta lisääviä oman 
toiminnan määräaikaisia ulkoistamisia.

Hallinnon osastot
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Hallinnon osastojen sopeutukset sisältyvät edellä mainittuihin 
ydintoiminnan muutoksiin. Tämä tulee näkymään erilaisten 
tukipalvelujen, kuten esimerkiksi laitoshuollon ja toimistopalveluiden 
vähentämisenä, samassa suhteessa kuin ydintoiminnoissa toteutetaan 
toimintojen sopeutuksia. 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen raami nousee 1,2 % kuluvan vuoden talousarvion 
tasosta. Talousarviossa pysyminen edellyttää toimeentulotukimenojen 
kääntämistä selvään laskuun. Täydentävän toimeentulotuen kasvua 
hillitään mm. vähentämällä kalliin kriisimajoituksen tarvetta yhteistyössä 
kiinteistöviraston kanssa, minkä tulokset näkyvät osittain jo vuoden 
2014 aikana.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon kustannukset pysyvät vuoden 2014 tasolla. 
Työllisyyden hoidossa erityisenä painopisteenä ovat nuoret aikuiset ja 
maahanmuuttajat. Asiakkaiden palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuutta 
edistetään työllisyyden hoidon, päihde ja mielenterveyspalvelujen sekä 
sosiaalityön uusia käytäntöjä kehittämällä. 

Todettakoon, että työllisyyden hoidon kaupunkitasoiset ratkaisut ovat 
keskeisessä roolissa sen osalta, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelujen 
talousarviokohdalle sisältyvän työmarkkinatuen määrä kehittyy. 

HUS:n toiminta

HUS:n talousarviokohta sisältää HUS:n helsinkiläisille tuottamat 
terveyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista  sosiaali- ja 
terveysvirasto maksaa HUS-hinnaston mukaisesti. Lisäksi 
terveyskeskus osallistuu HUS:n talousarvion mukaisiin 
Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa 
osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta. HUS:n talousarviokohta 
sisältää myös mahdolliset ylikäyttömaksut sekä muut vastaavan 
tyyppiset erikseen laskutettavat erät. HUS:n talousarviokohta sisältää 
myös erikoissairaanhoidon ostot muista sairaanhoitopiireistä. 

HUS:n kustannusten kasvu on 0,5 % vuoden 2014 talousarvioon 
nähden. 

Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma määrittelee ne periaatteet, joiden mukaan HUS-
kuntayhtymän kanssa sovitaan perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja yhteistyöstä sekä hoitoketjuista 
HUS-kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston välillä. 
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Kaikissa työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvissä muutosneuvotteluissa 
arvioidaan suunniteltujen muutosten vaikutukset talousarviokohtiin 
31001 sosiaali- ja terveyspalvelut ja 31006 Helsingin ja uudenmaan 
sairaanhoitopiiri, pyrkimällä kuluja vähentävään nettovaikutukseen. 
Työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvät muutokset on hyväksyttävä HUS-
kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston yhteisissä 
terveyssuunnittelukokouksissa. Järjestämissuunnitelma on hyväksytty 
HUS:n valtuustossa.

Tavoitteena on, että siirtoviivepäivien poistuessa HUS vähentää 
vastaavan määrän sairaalaosastopaikkoja omasta toiminnastaan.

Investoinnit

Kaupunginhallituksen 24.3.2014 hyväksymien talousarvion 
laadintaohjeiden mukaan kaupungin investoinneille on asetettu 
strategiaohjelman mukainen 435 milj. euron suuruinen katto, mikä 
indeksitarkistus huomioon ottaen merkitsee 442 milj. euron suuruista 
investointiraamia vuodelle 2015. Jokaisen investointihankkeen osalta 
viraston tulee esittää:

-onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin 
puitteissa
-toteuttaako hanke kaupungin strategiaohjelmassa asetettua tavoitetta 
siitä, ettei kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä kasva 
strategiakaudella.

Ensisijaisesti tulee tiivistää nykyistä tilankäyttöä, sopeuttaa uusia 
tilatarpeita sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin ja luopumalla 
turhista tiloista. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on laatinut priorisoidun 10-
vuotissuunnitelman tulevista investoinneista. Suunnitelma sisältää 
myös poistuvat tilat.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnistetty palveluverkon 
suunnittelu, jossa lähtökohtana on rakentaa verkostoa siitä 
lähtökohdasta että se tulevaisuudessa koostuisi:

-perhekeskuksista
-terveys- ja hyvinvointikeskuksista
-monipuolisista palvelukeskuksista

Palveluverkkosuunnitelma esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
26.8.2014.

Irtain käyttöomaisuus
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Sosiaali- ja terveysviraston irtaimen omaisuuden raami on 9,5 milj. e, 
mikä on 3,3 milj. e (-25 %) kuluvan vuoden irtaimen omaisuuden 
raamia vähemmän. Irtaimen omaisuuden määrärahat jakautuvat 
tietotekniikkahankintoihin (5,0 milj. e) ja muun irtaimen omaisuuden 
hankintaan (4,5 milj. e). Vuonna 2014 irtaimeen käyttöomaisuuteen 
sisältyy Malmin uuden päivystyssairaalan kalustaminen (3,8 milj. e). 

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että talousarvioehdotus on laadittu 
kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaiseksi. Sosiaali- ja 
terveystoimen talousarviokohdan osalta vuoden 2015 talousarvioesitys 
edellyttää runsaan 11 milj. euron suuruista kulujen vähentämistä, jotta 
talousraamin sisältä kyetään kattamaan tiedossa olevat vuoden 2015 
lisäkulut. Samalla tämä merkitsee, että vuoden 2014 talousarviossa 
tulee pysyä, koska mahdolliset ylitykset siirtyvät suoraan 
lisäsopeutuksiksi vuodelle 2015. 

Osastokohtaiset sopeuttamistoimenpiteet valmistellaan 
käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä lokakuusta alkaen. 

Sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukunnan asiasta antama 
lausunto on toimitettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

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

jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioehdotus vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-
2017 (27.5.14).pdf

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.05.2014 § 205

HEL 2014-002680 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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20.05.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

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

jussi.lind(a)hel.fi
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§ 230
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien 
sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamista 

HEL 2014-003359 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sotilasvammalain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on 
vähintään 20 %, on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja 
pesulapalveluihin, siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori 
korvaa täysimääräisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot. 

Sotainvalidien lounassetelien edellinen arvonkorotus toteutettiin 
1.1.2011 lukien. Arvoa korotettiin tuolloin 7,50 eurosta 8,80 euroon. 
Käsitellessään valtuutettujen tekemiä aloitteita, kaupunginvaltuusto 
hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan seuraavaa talousarviota 
valmisteltaessa otetaan huomioon sotainvalidien lounassetelien 
arvonkorotus. Lounassetelin arvo on myös Espoossa ja Vantaalla 8,80 
euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sotainvalidien palvelujen 
turvaamista tärkeänä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 
talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003359 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 39

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti
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Aloitteessa esitetyllä sotainvalidien lounasseteleiden arvon korotuksella 
ei ole vaikutusta terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ym. on tehnyt seuraavan 
talousarvioaloitteen, joka koskee sotainvalidien lounassetelien hinnan 
korottamista 8,80 eurosta 9,70 euroon.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003359 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 39
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§ 231
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
joukkoliikenteen parantamista

HEL 2014-003375 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Yrjö Hakasen ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

”Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään henkilöille, 
jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia. 
Vammaispalvelulain säännösten periaatteena on, että kuljetuspalveluja 
järjestetään silloin kun ensisijaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole 
saajalleen riittäviä tai sopivia. Maksuton HSL:n joukkoliikennekortti ei 
siten ole säädöksiin perustuva vaihtoehto vammaispalvelulain 
mukaiselle vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle. Osa 
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen asiakkaista voi 
käyttää joukkoliikennettä aika ajoin riippuen esimerkiksi säätilasta ja 
joukkoliikenteen muodosta. Siksi joukkoliikenteen rooli voi olla 
täydentävä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on osa harkinnanvaraista ja 
määrärahasidonnaista pääasiassa vanhusväestölle suunnattua 
kotipalvelujen tukipalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisessa 
kuljetustuessa huomioidaan hakijan toimintakyky sekä sosiaalinen ja 
taloudellinen tilanne. Kuljetustukea voidaan myöntää jos toimintakyky 
on alentunut, mutta vammaispalvelulain mukaiset ehdot eivät täyty. 
Tarvittaessa pienituloiset asiakkaat voivat tarkistuttaa oikeutensa 
Helsingin seudun liikenteen joukkoliikennekorttiin täydentävänä 
toimeentulotukena. Täydentävän toimeentulotuen 
myöntämisedellytyksenä on mm. itsenäisen suoriutumisen ja 
osallistumismahdollisuuksien edistäminen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä joukkoliikenteen 
edistämistä, ja että sen kehittämisessä otetaan kaikkien väestöryhmien 
tarpeet huomioon. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu 
kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 
talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."

Käsittely
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Vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohdan 2 loppuun lause: Osa 
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen asiakkaista voi 
käyttää joukkoliikennettä aika ajoin riippuen esimerkiksi säätilasta ja 
joukkoliikenten muodosta. Siksi joukkoliikenteen rooli voi olla 
täydentävä. 

Kannattajat: Anna Vuorjoki ja Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen 
Tuomas Tuuren esittämän ja jäsen Anna Vuorjoen ja Laura 
Nordströmin kannattaman vastaehdotuksen. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003375 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 
43

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään henkilöille, 
jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia. 
Vammaispalvelulain säännösten periaatteena on, että kuljetuspalveluja 
järjestetään silloin kun ensisijaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole 
saajalleen riittäviä tai sopivia. Maksuton HSL:n joukkoliikennekortti ei 
siten ole säädöksiin perustuva vaihtoehto vammaispalvelulain 
mukaiselle vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on osa harkinnanvaraista ja 
määrärahasidonnaista pääasiassa vanhusväestölle suunnattua 
kotipalvelujen tukipalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisessa 
kuljetustuessa huomioidaan hakijan toimintakyky sekä sosiaalinen ja 
taloudellinen tilanne. Kuljetustukea voidaan myöntää jos toimintakyky 
on alentunut, mutta vammaispalvelulain mukaiset ehdot eivät täyty. 
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Tarvittaessa pienituloiset asiakkaat voivat tarkistuttaa oikeutensa 
Helsingin seudun liikenteen joukkoliikennekorttiin täydentävänä 
toimeentulotukena. Täydentävän toimeentulotuen 
myöntämisedellytyksenä on mm. itsenäisen suoriutumisen ja 
osallistumismahdollisuuksien edistäminen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä joukkoliikenteen 
edistämistä, ja että sen kehittämisessä otetaan kaikkien väestöryhmien 
tarpeet huomioon. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu 
kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 
talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti

Joukkoliikenteen kehittäminen ja parantaminen lisää ihmisten 
mahdollisuuksia osallistumiseen, millä voidaan arvioida olevan 
positiivisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, 
joka koskee joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamista, palvelujen 
parantamista, raideliikenteen laajentamista sekä maksuttoman HSL-
kortin palauttamista kuljetuspalveluun oikeutetuille vammaisille ja 
vanhuksille. Lisäyksen määrä on yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty lisäksi liikennelaitokselta.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003375 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 
43

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.05.2014 § 207
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HEL 2014-003375 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.05.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
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§ 232
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien 
sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen korottamista

HEL 2014-003360 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

"Sotilasvammalain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on 
vähintään 20 %, on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja 
pesulapalveluihin, siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori 
korvaa täysimääräisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot. 

Sotainvalidien pesulapalvelun edellinen arvonkorotus toteutettiin 
1.7.2006 lukien. Arvoa korotettiin tuolloin 30,27 eurosta 50 euroon 
kuukaudessa. Vuodessa korvauksen määrä on 600 euroa. SOL-
palveluhinnaston (24.2.2014) mukaan pesulapalvelun 
kuukausikorvauksella saa pesetettyä mm. 8 kiloa liinavaatteita, ns. 7 
kiloa pikkupyykkiä, 5 asustetta tai esimerkiksi 3 pusakkaa tai housua.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sotainvalidien palvelujen 
turvaamista tärkeänä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 
talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003360 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 40

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen arvon 
korottamisella ei ole terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ym. on tehnyt seuraavan 
talousarvioaloitteen, joka koskee sotainvalidien pesulapalvelun 
kuukausikorvauksen korottamista 50 eurosta 70 euroon.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003360 Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 40
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§ 233
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
toimeentulotukea saavien aktiivipassia ja ikäihmisten sporttikorttia

HEL 2014-002646 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Yrjö Hakasen ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon: 

”Aktiivipassi on kattotermi sosiaaliselle tukimuodolle, jonka tavoitteena 
on ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista, mutta jonka sisältö ja 
laajuus vaihtelevat. Tavallisesti aktiivipassilla tarkoitetaan ennalta 
määrättyjen tulorajojen alapuolelle jääville henkilöille myönnettävää 
alennuskorttia, joka oikeuttaa esimerkiksi edulliseen joukkoliikenteen 
käyttöön ja erilaisiin alennuksiin virkistys-, urheilu-, kulttuuri- ja 
sivistyspalveluissa. Aktiivipassin ajatuksena on, ettei matala tulotaso 
ole este monipuoliselle osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle. 

Ikäihmisten ns. sporttikortti on tukimuoto, jolla tuetaan erilaisin 
liikuntapalveluin ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Sporttikortilla 
iäkkäillä henkilöillä on mahdollisuus käyttää kaupungin liikuntapalveluja 
joko matalaa korvausta vastaan tai kokonaan maksutta.  Esimerkiksi 
Espoon kaupunki tarjoaa kaikille yli 68-vuotiaille mm. maksuttoman 
uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuuden ns. 68+ -sporttikortilla.

Aktiivipassin käyttöönoton suunnittelussa Helsingissä on ensin 
ratkaistava mahdollinen kohderyhmä ja aktiivipassiin sisällytettävät 
tukimuodot ja kattavuus sekä ajallinen kesto. Vastaavasti myös 
sporttikortin käyttäjäkunta, kattavuus ja muut ehdot on ensin 
selvitettävä. Lisäksi selvitettäväksi tulevat aktiivipassista ja 
sporttikortista saatavat hyödyt, mahdolliset haitat sekä kustannukset. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana, että aktiivipassin ja 
ns. sporttikortin käyttöön ottaminen selvitettäisiin. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, ettei tämän rahoittaminen kuulu sosiaali- ja 
terveysviraston toimialaan."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
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Liitteet

1 HEL 2014-002646 Hakanen Yrjö talousarvioaloite 26.2.2014 asia 42

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti

Syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ja ikäihmisten liikunta- ja 
osallisuusmahdollisuuksien parantamisella on terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä vaikutus.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, 
joka koskee aktiivipassin ja ns. sporttikortin käyttöönottamista 
Helsingissä. Talousarvioaloitteessa esitetään, että aktiivipassi voisi olla 
käytössä Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä, uimahalleissa ja 
kuntosaleissa, kulttuuritoimessa ja sellaisissa perusterveydenhuollon 
palveluissa, joista peritään maksuja. Lisäksi esitetään, että 
talousarviossa varataan riittävä määräraha ikäihmisten terveyden ja 
toimintakunnon ylläpitämistä edistävän sporttikortin 
käyttöönottamiseksi. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty lisäksi liikuntavirastolta.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
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§ 234
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista

HEL 2014-003356 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Matti Niirasen ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että nuorten 16–20 -vuotiaiden 
henkilöiden syrjäytymistä voidaan ehkäistä tarjoamalla heille mm. 
Helsingin kaupungin kesätyöpaikkoja. Kesätyö tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden kiinnittyä työelämään. Näin saadaan nuorille kesäksi 
mielekästä tekemistä.

Vuodelle 2014 kaupunginkanslia osoitti sosiaali- ja terveysviraston 
käyttöön 325 664 euroa 16–17 -vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi 
kesätöihin. Tällä rahalla sosiaali- ja terveysvirasto ottaa kesätöihin 370 
nuorta. Palkattavien nuorten tehtävänimikkeet ovat hoitoavustaja, 
laitosavustaja, toimistoavustaja ja lähetti. Kesätöistä maksetaan 
palkkaa 800 euroa kuukaudessa. Työaika on 30 tuntia ja 36 minuuttia 
viikossa. Kesätyöntekijöiden sijoittumisessa on otettu huomioon 
sosiaali- ja terveysviraston yksiköiden toiveet.              

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää nuorten kesätyöpaikkoja erittäin 
tärkeänä, koska syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä on 
Helsingissä merkittävä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, 
että kaupunkitason keskitettyä määrärahaa on myös vuonna 2015. 
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 oma talousarvioraami ei 
mahdollista aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003356 Niiranen Matti talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 
21

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuorten 16–20 -vuotiaiden kesätyöpaikkojen lisääminen vähentää 
syrjäytymisriskiä, vahvistaa osallisuutta ja lisää nuorten työelämään 
kiinnittymistä ja siten edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, 
joka koskee mahdollisuutta lisätä kaupungin tarjoamia kesätyöpaikkoja 
nuorille. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty lisäksi kiinteistö-, liikunta- ja 
varhaiskasvatusvirastoilta, nuorisoasiain- ja ympäristökeskukselta sekä 
rakentamispalvelusta (Stara).

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003356 Niiranen Matti talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 
21
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§ 235
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäämistä

HEL 2014-003373 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Petra Malinin ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

”Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on Helsingissä kasvanut vuodesta 
2012 vuoteen 2013 verrattuna 5,8 prosenttia. Etuuskäsittelijöiden 
tekemien päätösten määrä kaikista päätöksistä on noin 60 % (11 500 
kpl/kk). Vuonna 2013 annettiin ohjeistus, jonka mukaan 
sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät etuuskäsittelijöiden lisäksi 
toimeentulotukipäätöksiä. Ohjeella turvattiin pysyminen 
toimeentulotuen käsittelyä koskevissa määräajoissa. Etuuskäsittelyn 
resurssipulaa on korjattu myös palkkaamalla etuuskäsittelijöitä 
työllisyyden hoidon määrärahoilla. Tällä hetkellä etuuskäsittelijöitä on 
yhteensä 105, joista 23 on määräaikaisia. Tämän lisäksi 10 
määräaikaista etuuskäsittelijän tehtävää on parhaillaan haettavana. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hallituksen rakennepoliittisen 
ohjelman mukaan toimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirto 
Kelalle tapahtuu vuonna 2017. Lautakunta toteaa, että resurssien 
riittävyydellä ja käsittelyajoissa pysymisellä on suuri merkitys 
toimeentulotukiasiakkaiden hyvinvoinnin kannalta. Lautakunta pitää 
perusteltuna, että työllisyyden hoidon määrärahoja käytetään 
jatkossakin määräaikaisten etuuskäsittelijöiden palkkaamiseen 
tilanteissa, joissa lakisääteiset määräajat ovat vaarassa ylittyä. 
Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen 
antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly 
aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä." 

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kohdan 3 toinen virke (”Tästä syystä 
lautakunta ei pidä perusteltuna resurssien lisäämistä.”) ja lisätään sen 
tilalle teksti ”Lautakunta toteaa, että resurssien riittävyydellä ja 
käsittelyajoissa pysymisellä on suuri merkitys 
toimeentulotukiasiakkaiden hyvinvoinnin kannalta. Lautakunta pitää 
perusteltuna, että työllisyyden hoidon määrärahoja käytetään 
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jatkossakin määräaikaisten etuuskäsittelijöiden palkkaamiseen 
tilanteissa, joissa lakisääteiset määräajat ovat vaarassa ylittyä.” 

Kannattajat: Rene Hursti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdan 3 toinen virke (”Tästä syystä lautakunta 
ei pidä perusteltuna resurssien lisäämistä.”) ja lisätään sen tilalle teksti 
”Lautakunta toteaa, että resurssien riittävyydellä ja käsittelyajoissa 
pysymisellä on suuri merkitys toimeentulotukiasiakkaiden hyvinvoinnin 
kannalta. Lautakunta pitää perusteltuna, että työllisyyden hoidon 
määrärahoja käytetään jatkossakin määräaikaisten etuuskäsittelijöiden 
palkkaamiseen tilanteissa, joissa lakisääteiset määräajat ovat vaarassa 
ylittyä.” 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena 
Riittinen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Seija Muurinen, Tuomas Nurmela

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 11 - 0 (tyhjiä 2) 
jäsen Anna Vuorjoen esittämän ja jäsen Rene Hurstin kannattaman 
vastaehdotuksen. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
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Lausuntoehdotus
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Petra Malinin ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on Helsingissä kasvanut vuodesta 
2012 vuoteen 2013 verrattuna 5,8 prosenttia. Etuuskäsittelijöiden 
tekemien päätösten määrä kaikista päätöksistä on noin 60 % (11 500 
kpl/kk). Vuonna 2013 annettiin ohjeistus, jonka mukaan 
sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät etuuskäsittelijöiden lisäksi 
toimeentulotukipäätöksiä. Ohjeella turvattiin pysyminen 
toimeentulotuen käsittelyä koskevissa määräajoissa. Etuuskäsittelyn 
resurssipulaa on korjattu myös palkkaamalla etuuskäsittelijöitä 
työllisyyden hoidon määrärahoilla. Tällä hetkellä etuuskäsittelijöitä on 
yhteensä 105, joista 23 on määräaikaisia. Tämän lisäksi 10 
määräaikaista etuuskäsittelijän tehtävää on parhaillaan haettavana. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hallituksen rakennepoliittisen 
ohjelman mukaan toimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirto 
Kelalle tapahtuu vuonna 2017. Tästä syystä lautakunta ei pidä 
perusteltuna resurssien lisäämistä. Sosiaali- ja terveysviraston 
talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. 
Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä 
määrärahalisäystä." 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Määräaikaisen etuuskäsittelijäresurssin määräaikaisella lisäämisellä ei 
ole ei ole merkittäviä väestön terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malinin ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, 
joka koskee etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäystä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
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1 HEL 2014-003373 Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 
34

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.05.2014 § 211

HEL 2014-003373 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
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§ 236
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
lastensuojelutavoitteiden toteuttamista

HEL 2014-003378 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Mari Holopaisen ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti vuonna 2013 
varhaiskasvatusviraston kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena oli 
lastensuojelutarpeen arvioinnin tehostaminen päiväkodeissa. 
Selvitystyön tuloksena sovittiin lastensuojelun konsultaatiorakenteesta 
varhaiskasvatusvirastolle. 

Uudessa toimintamallissa varhaiskasvatusvirasto voi keskustella 
mahdollisesta lastensuojelutarpeen arvioinnista yhdessä lapsen 
vanhempien kanssa. Yhteisen keskustelun tuloksena voidaan pyytää 
lastensuojelutarpeen arviointia. Pyynnön jälkeen sosiaali- ja 
terveysviraston lastensuojelun sosiaalityö toteuttaa 
lastensuojelutarpeen arvioinnin. Lastensuojelupyyntö eroaa siten 
lastensuojeluilmoituksesta siinä, että pyyntö tehdään yhdessä lapsen 
vanhempien kanssa. Syksyllä 2014 tarkoituksena on levittää malli 
yksityisten päivähoidon tuottajien pariin.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen 
antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly 
aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä." 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003378 Holopainen Mari talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 26

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nykyisen toimintatavan mukainen jo käytössä oleva toimintatapa 
edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ym. on tehnyt seuraavan 
talousarvioaloitteen, joka koskee lastensuojelutavoitteiden 
toteuttamista. Lisäyksen määrä on 250 000 euroa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003378 Holopainen Mari talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 26
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§ 237
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien 
jaksamisen tukemisesta 

HEL 2014-003366 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon 
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle 
maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle 
järjestettävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan 
lakisääteiset vapaapäivät. 

Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691, 
joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65-
vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä 
vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien 
määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden 
palveluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin, 
että tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden 
palveluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä 
palveluja on kaikilta osin riittävästi tarjolla.   

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä 
sijaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä 
palvelualueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma 
omaishoidon toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten 
vapaapäivien järjestämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä 
palveluseteli ja palvelusetelin käyttöönotto on valmistella myös 
vammaisten ja kehitysvammaisten lomitukseen. 

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen lisätä omaishoitoa 
ja taata riittävät omaishoitoa tukevat palvelut sekä tiivistää toimijoiden 
yhteistyötä virastossa. Tukimuodot toteutetaan yksilölliseen 
suunnitelman perusteella.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2015 
on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yhtenä palvelujen 
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järjestämistapana, joten aloitteessa mainittu toiminta sisältyy 
talousarvioon osana normaalitoimintaa ja sen rahoitusta. 
Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen antamaan 
menoraamiin 2 174 882 000 euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tuki mahdollistaa eri tavalla vammaisten sekä 
ikääntyneiden asumisen kotona toimintakykyä rajoittavista seikoista 
huolimatta. Yksi keskeisimpiä omaishoidon onnistumisen edellytyksiä 
on omaishoitajan jaksaminen tehtävässään. Jaksamista voidaan 
edistää järjestämällä omaishoitajalle yksilölliset, riittävät ja oikea-
aikaiset tukipalvelut sekä lakisääteiset vapaat."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003366 Huru Nina talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 37

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen, joka koskee omaishoidon määrärahan 
korottamista virkistysvapaan totuttamiseksi tarpeen vaatimalla tavalla.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003366 Huru Nina talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 37
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§ 238
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloitteesta 
omaishoitajien määrän lisäämisestä 

HEL 2014-003355 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon 
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle 
maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle 
järjestettävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan 
lakisääteiset vapaapäivät. 

Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691, 
joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65-
vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä 
vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien 
määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden 
palveluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin, 
että tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden 
palveluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä 
palveluja on kaikilta osin riittävästi tarjolla.   

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä 
sijaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä 
palvelualueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma 
omaishoidon toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten 
vapaapäivien järjestämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä 
palveluseteli ja palvelusetelin käyttöönotto on valmistella myös 
vammaisten ja kehitysvammaisten lomitukseen. 

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen lisätä omaishoitoa 
ja taata riittävät omaishoitoa tukevat palvelut sekä tiivistää toimijoiden 
yhteistyötä virastossa. Tukimuodot toteutetaan yksilölliseen 
suunnitelman perusteella.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2015 
on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yhtenä palvelujen 
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järjestämistapana, joten aloitteessa mainittu omaishoitajien määrän 
lisääminen sisältyy talousarvioon osana normaalitoimintaa ja sen 
rahoitusta. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen 
antamaan menoraamiin 2 174 882 000 euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tuki mahdollistaa eri tavalla vammaisten sekä 
ikääntyneiden asumisen kotona toimintakykyä rajoittavista seikoista 
huolimatta. Yksi keskeisimpiä omaishoidon onnistumisen edellytyksiä 
on omaishoitajan jaksaminen tehtävässään. Jaksamista voidaan 
edistää järjestämällä omaishoitajalle yksilölliset, riittävät ja oikea-
aikaiset tukipalvelut sekä lakisääteiset vapaat."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003355 Koskinen Kauko talousarvioaloite 12.3.2014 asia 20

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen, joka koskee omaishoitajien määrän lisäämistä 5 
%:lla.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003355 Koskinen Kauko talousarvioaloite 12.3.2014 asia 20
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§ 239
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kaakkoisen 
alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta 

HEL 2014-002642 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirastolla on 12 avointa palvelukeskusta, joista neljä 
kaupungin eteläisessä, kaksi pohjoisessa, kolme läntisessä ja kolme 
itäisessä osassa. Itäisessä Helsingissä toimivat Kontulan, Myllypuron ja 
Roihuvuoren palvelukeskukset. Palvelukeskukset tarjoavat päiväaikaan 
monipuolista ja pääsääntöisesti maksutonta harrastus- ja muuta 
toimintaa eläkeläisille ja työttömille. Toiminnalla edistetään ja tuetaan 
viraston strategian mukaisesti kotona asumista ja toimintakyvyn 
ylläpitämistä.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on parhaillaan menossa kaksi 
merkittävää prosessia, joissa tarkastellaan toimintaa ja sen 
kehittämistä myös palvelukeskusten asiakaskohderyhmien 
näkökulmasta. Valmisteilla on niin sanotun vanhuspalvelulain mukaisen 
kaupunkitasoisen suunnitelman laatiminen toimenpiteistä ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 
suoriutumisen tukemiseksi. Samoin valmisteilla on suunnitelma 
sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkosta. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata tässä vaiheessa uuden 
palvelukeskuksen perustamista kaakkoiseen Helsinkiin, vaan katsoo, 
että asiaan on syytä palata mainittujen suunnitelmien valmistuttua. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä uuden kaakkoisen alueen 
palvelukeskuksen perustamista. 

Aloitteessa mainitun talon osalta todetaan, että Palvelutalo Rudolfin A-
rakennus on peruskorjattu vuonna 1996 ja B-rakennus 2004, joten 
niissä ei ole peruskorjauksen tarvetta. Sosiaalivirasto esitti vuonna 
2010 A-rakennukseen vuosille 2013 - 2014 tilamuutoksia, jotta se 
soveltuisi paremmin muistisairaille. Rakennuksen turvallisuutta on 
parannettu, mutta rakenteellisten seikkojen vuoksi sitä ei pystytä 
kustannustehokkaasti korjaamaan muistisairaiden ryhmäkodeiksi. 
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Monipuolisilla ja helposti saavutettavilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
avopalveluilla voidaan tukea ja parantaa ikääntyneiden ja työttömien 
toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Tätä kautta on mahdollista 
vaikuttaa myös terveyteen ja hyvinvointiin sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
Osana avopalveluja palvelukeskustoiminnalla voi olla tässä oma 
merkittävä roolinsa.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-002642 Muurinen Seija talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 
asia 37

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen, joka koskee kaakkoisen alueen ikäihmisten 
palvelukeskuksen perustamista.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä. Lausunto on 
pyydetty myös kiinteistövirastolta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-002642 Muurinen Seija talousarvioaloite Kvsto 26.2.2014 
asia 37
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§ 240
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta 
ruotsinkielisestä psykiatrisesta hoidosta 

HEL 2014-001951 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Mielenterveyspalvelut järjestetään Helsingissä porrasteisesti siten, että 
tutkimukseen ja hoitoon ottamisessa sovelletaan valtakunnallisia ja 
paikallisesti sovittuja suosituksia perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon työnjaosta. Aikuisten ensisijainen neuvonta-, 
arviointi- ja hoitopaikka on terveysasema, josta tarvittaessa ohjataan 
eteenpäin. Sosiaali- ja terveysvirasto ja erikoissairaanhoito tarjoavat 
kaikkia mielenterveyden ja psykiatrian palveluja suomen kielen lisäksi 
myös ruotsin kielellä.

Ruotsinkielinen terveysasemapalvelu on keskitetty kolmelle 
ruotsinkieliselle tiimille, jotka toimivat Munkkiniemen, Myllypuron ja 
Viiskulman terveysasemien yhteydessä. Tiimit tuottavat hoidon tarpeen 
arvion ja neuvonnan puhelimessa sekä lääkärin ja hoitajan 
vastaanotolla ruotsinkielellä. Ruotsinkielisellä asukkaalla on oikeus 
valita, haluaako hän hoitoa yllä mainituilta asemilta vai muulta 
valitsemaltaan terveysasemalta. Valinnan helpottamiseksi sosiaali- ja 
terveysviraston verkkosivuilla on terveysasemien työntekijöiden 
(lääkärien, terveydenhoitajien, sairaanhoitajien) kohdalle merkitty ”sv”, 
mikäli henkilöllä on hyvä ruotsin kielen suullinen taito.

Aikuisten psykiatrinen hoito

Kaikilla terveysasemilla annetaan apua mielenterveyden kriisitilanteissa 
sekä hoidetaan lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä. 
Tarvittaessa terveysasemalääkäri ohjaa potilaan psykiatrian 
poliklinikalle. 

Äkillisissä psykiatrisissa kriisitilanteissa potilas tai hänen läheisensä 
voivat ottaa yhteyttä psykiatrian poliklinikalle suoraan. Terveysaseman 
tai psykiatrian poliklinikan ollessa suljettuna, kiireellisissä 
mielenterveysongelmissa voi hakeutua terveyskeskuspäivystykseen. 
Kiireellisen psykiatrisen sairaalahoidon tarpeessa olevat aikuiset voivat 
hakeutua Auroran sairaalan päivystysyksikköön.
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Ruotsinkielisten aikuisten psykiatrinen avohoito tarjotaan sosiaali- ja 
terveysviraston Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen Etelän 
psykiatrian poliklinikan Kivelän toimipisteen ruotsinkielisessä 
työryhmässä. Myös muissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa on 
valmius hoitaa äidinkielenään ruotsia puhuvia potilaita. Psykiatrista 
ruotsinkielistä vuodeosastohoitoa voidaan antaa Auroran sairaalassa, 
mutta pyrkimyksenä on tarjota tätä hoitoa ensisijaisesti Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HYKS Psykiatriakeskuksen 
ruotsinkielisellä vuodeosastolla. Potilaat ohjataan sinne Auroran 
psykiatrisen päivystyksen kautta. Potilaiden äidinkieleen kiinnitetään 
nykyisin erityistä huomiota ja pääsy ruotsinkieliselle osastolle on 
nopeutunut (jonotusaika 0 - 10 vrk). Osaston muuttuminen suljetuksi 
osastoksi on parantanut erityisesti ruotsinkielisten potilaiden 
psykoosisairauksien hoitoa, sillä kyseessä on potilasryhmä, joka 
erityisesti hyötyy hoidosta omalla äidinkielellään. Joissain tapauksissa 
ruotsinkieliset potilaat toivovat voivansa asioida suomen kielellä ja 
tällaisissa tapauksissa toivetta noudatetaan.

Psykiatristen vuodeosastopaikkojen lukumäärän tulisi kansallisen Mieli 
2009 -ohjelman mukaan olla asukasmäärään suhteutettuna 0,4 
promillea, joka Helsingin ruotsinkielisen väestön osalta tarkoittaa 14 
paikkaa, joten aloitteessa mainittu 70 paikan tavoite on ylimitoitettu. 
Pienen erillisen kieliryhmittäisten vuodeosaston ylläpito olisi kysynnän 
vaihtelun, toiminnan kehittämisen ja talouden kannalta vaikeaa. Tämä 
koskee myös päiväosastotoimintaa. Ruotsinkielisiä psykiatrisia 
asumispalveluja ei kilpailutuksen kautta ole saatu hankittua.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja psykiatrinen hoito

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottaa 
sosiaali- ja terveysvirasto terveysasemilla, neuvoloissa, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja nuorisoasemilla, 
varhaiskasvatusvirasto omissa toimipisteissään sekä opetusvirasto 
koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluin. Matalan kynnyksen 
mielenterveyspalveluja lapsille ja nuorille tarjoavat myös järjestöt. 
Erikoistason lasten ja nuorten psykiatrisista palveluista vastaa HUS eri 
avo- ja sairaalapalveluillaan. Kaikkia edellä mainittuja palveluja on 
saatavana myös ruotsin kielellä. 

Asiakaslapsi tai -nuori ja hänen perheensä ohjataan tarvittaessa 
jatkohoitoon toiseen palvelumuotoon hoidon porrastuksen yhtenäisen 
työnjaon mukaisesti. Kiireellisen psykiatrisen sairaalahoidon tarpeessa 
olevat alle 16-vuotiaat otetaan vastaan HUS:n Lastenklinikan 
päivystysyksikössä. Uusi toimija lasten mielenterveyspalvelujen 
palveluketjussa on 2.5.2014 käynnistynyt Helsingin kaupungin 
lastenpsykiatrinen työryhmä, joka vastaa lastenpsykiatriasta 
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perustasolle palautuvien lasten jatkohoidosta. Työryhmässä 
työskentelee lastenpsykiatrin, myös ruotsinkielisen, lisäksi 
sosiaalityöntekijä, psykologi ja sairaanhoitajia. Lisäksi sosiaali- ja 
terveysviraston Mathilda Wrede -instituutissa on meneillään 
ruotsinkielisten nuorten mielenterveyspalvelujen tarvetta koskeva 
tutkimus, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään palveluja kehitettäessä.

Palvelujen saatavuus

Ruotsinkielisten psykiatristen palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja 
henkilökuntatilannetta seurataan jatkuvasti ja korjaavia toimenpiteitä 
toteutetaan tarvittaessa osana normaalia toimintaa. Haasteita aiheuttaa 
ruotsia äidinkielenään puhuvan henkilökunnan saatavuus. 

Palvelujen riittävään tarjontaan ja oikeaan kohdentumiseen vaikutetaan 
koordinoimalla ruotsin kieltä osaavan henkilökunnan työtapoja ja 
sijoittumista. Lisäksi selvitetään uusia yhteistyömahdollisuuksia 
psykiatrian erikoissairaanhoidon kanssa, jolloin väestöpohjan 
laajenemisen kautta saattaa olla mahdollista laajentaa myös 
palveluvalikoimaa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä erillistä varausta ruotsinkielisten 
psykiatristen palvelujen järjestämiseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on kaikissa elämänkaaren 
vaiheissa tärkeää, koska se parantaa ymmärretyksi tulemista. 
Varsinkin mielenterveyden ongelmissa ja arkaluontoisia 
henkilökohtaisia asioita käsiteltäessä tämä on hyvän hoitosuhteen 
edellytys. Omankielisten palvelujen puuttuminen sekä viiveet 
omankielisen hoidon piiriin pääsyssä voivat heikentää henkilön ja 
hänen läheistensä terveydentilaa ja hyvinvointia.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-001951 Storgård Päivi talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 asia 
15
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Päivi Storgård ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen rahoituksen varaamisesta ruotsinkielisen 
psykiatristen hoidon turvaksi ja kehittämiseksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-001951 Storgård Päivi talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 asia 
15
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§ 241
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta osan 
pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi 

HEL 2014-003363 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveystoimessa pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen 
vähentämistä on toteutettu strategisten tavoitteiden mukaisesti jo 
vuosia. Aiempien pitkäaikaissairaaloiden siirtyessä terveyskeskuksesta 
sosiaalivirastoon vuonna 2010 toteutettiin Suursuon sairaalan 
uudelleenjärjestely ja eräitä muita muutoksia, jotka ovat lisänneet 
akuuttihoidon, arvioinnin ja kuntoutuksen paikkamäärää yli 300:lla.

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta vähennetään tämän vuoden aikana 
omasta toiminnasta 50 paikkaa siten, että paikkoja on vuoden lopussa 
yhteensä 1 006. Vuonna 2015 palvelurakenteen keventämistä tullaan 
jatkamaan kansallisen laatusuosituksen ja viraston 
strategiasuunnitelman mukaisesti.

Iäkkäiden kuntoutus on sosiaali- ja terveysvirastossa toiminnan 
erityinen painoalue. Varhainen kuntoutus kuuluu akuuttisairaalan ja 
kuntoutuksen osaamiskeskuksen toimintatapaan, ja sitä toteutetaan 
moniammatillisena yhteistyönä lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja 
fysioterapeuttien toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä 
kanssa. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa on käytössä 
kuntouttava ja aktivoiva työote ja monipuolisissa palvelukeskuksissa on 
omia arviointi- ja kuntoutusosastoja. Myös kotona tapahtuvaa 
kuntoutusta kehitetään. Geriatrisesta kuntoutuksesta ollaan laatimassa 
erillinen selvitys, johon sisältyy aloitteessa mainittu kuntoutustarpeen ja 
tukipalvelujen tarpeen arviointi. Selvityksen valmistuttua päätetään 
mahdollisista uusista järjestelyistä ja toimintatavoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Talousarvioehdotus sisältää linjauksen siitä, että 
ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrän vähentämistä jatketaan ja 
sairaalatoiminnan painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja 
kuntoutuksen suuntaan. Aloitteessa mainittu muutossuunta sisältyy 
näin olleen talousarvioehdotukseen osana normaalia toimintaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 47 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/16
03.06.2014

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

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Iäkkäisiin kohdistuvan geriatrisen kuntoutuksen tavoitteena on 
palauttaa ja ylläpitää henkilön korkein mahdollinen toimintataso 
sairauksista ja vammoista huolimatta ja siten kohentaa hänen 
omatoimisuuttaan ja elämänlaatuaan. Oikea-aikaisella ja yksiköllisellä 
kuntoutuksella voidaan edistää ikääntyneen terveyttä ja hyvinvointia 
sekä edistää paluuta entiseen asumismuotoon sairaala- tai muun 
hoitojakson jälkeen.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003363 Karhuvaara Arja talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 19

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara on tehnyt talousarvioaloitteen siitä, että 
osa pitkäaikaishoitopaikoista muutettaisiin kuntoutuspaikoiksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003363 Karhuvaara Arja talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 19
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§ 242
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Marcus Rantalan ym. talousarvioaloitteesta 
ruotsinkielisten nuorten psykiatrisesta hoidosta 

HEL 2014-001948 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottavat sosiaali- 
ja terveysvirasto terveysasemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, 
perheneuvolassa ja nuorisoasemilla sekä opetusvirasto 
koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluin. Erikoistason 
nuorisopsykiatrisista palveluista vastaa Helsingin ja Uudenmaan 
Sairaanhoitopiiri (HUS) eri avo- ja sairaalapalveluillaan. Matalan 
kynnyksen mielenterveyspalveluja tarjoavat myös järjestöt. Kaikkia 
näitä palveluja on saatavana ruotsin kielellä. 

Asiakasnuori ja/tai hänen perheensä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon 
toiseen palvelumuotoon hoidon porrastuksen käytäntöjen ja 
sopimusten mukaisesti. 

Nuorten mielenterveyspalveluissa noudatetaan sekä suomen- että 
ruotsinkielisten palvelujen osalta yhtenäistä toimintamallia. 
Ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja 
henkilökuntatilannetta seurataan jatkuvasti. Haasteita aiheuttaa 
ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuus. 

Aloitteessa ehdotettava nuorisopsykiatristen palvelujen osto 
yksittäiseltä palvelutuottajalta 200 000 eurolla ei ole mahdollista, koska 
tämän suuruinen hankinta edellyttää kilpailutusta. Kyseinen palvelu ei 
myöskään kuulu voimassa olevaan palvelumalliin, jossa 
nuorisopsykiatrian erikoisalan palvelujen järjestämisestä vastaa HUS.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä varausta nuorisopsykiatristen 
palvelujen hankkimiseksi Samfundet Folkhälsanilta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on kaikissa elämänkaaren 
vaiheissa tärkeää, koska se parantaa ymmärretyksi tulemista. 
Varsinkin mielenterveyden ongelmissa ja arkaluontoisia 
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henkilökohtaisia asioita käsiteltäessä tämä on hyvän hoitosuhteen 
edellytys. Omankielisten palvelujen puuttuminen sekä viiveet 
omankielisen hoidon piiriin pääsyssä voivat heikentää henkilön ja 
hänen läheistensä terveydentilaa ja hyvinvointia.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-001948 Rantala Marcus talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 
asia 14

2 HEL 2014-001948 Rantala Marcus talousarvioaloitteen suomennos

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Marcus Rantala ja 4 muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen rahoituksen varaamisesta ruotsinkielisten nuorten 
psykiatristen palvelujen hankkimiseksi Folkhälsanilta.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite ja sen suomenkielinen käännös ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-001948 Rantala Marcus talousarvioaloite Kvsto 12.2.2014 
asia 14

2 HEL 2014-001948 Rantala Marcus talousarvioaloitteen suomennos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 50 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/18
03.06.2014

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

§ 243
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Terhi Mäen ym. talousarvioaloitteesta Hyve-4-mallin 
oikea-aikaiseksi toteuttamiseksi   

HEL 2014-003357 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

"Hyve -malli koostuu päivähoidossa käytävästä 4 -vuotiaan lapsen 
varhaiskasvatuskeskustelusta, lapsen vastauksista sekä neuvolan 
laajasta terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan 
sekä neuvolalääkärin tarkastuksen. Tarkastuksen jälkeen lapsi saa 
tarvitessaan lähetteen esim. fysioterapiaan tai toimintaterapiaan. 

Malli liittyy terveystarkastusohjelmaan ja se on jo vakiintunut osa 
neuvolan toimintaa. Prosessi toimii hyvin ja saumattomasti yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen kanssa. Toiminnan edellyttämät määrärahat 
sisältyvät vuoden 2015 talousarvioehdotukseen. Mahdollisiin 
henkilöstövajeisiin esim. lääkäripulan johdosta puututaan normaalein 
rekrytointitoimenpitein ja tilanne korjataan mahdollisimman pian 
toimintaa vaarantamatta."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten hyvinvointiin ja heidän kehityksessään mahdollisesti ilmeneviin 
hidasteisiin tai ongelmiin on tärkeää puuttua mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Tällöin pystytään pienelläkin kasvamiseen ja 
kehitykseen liittyvällä tuella tai terapialla takaamaan lapsen kasvu 
ikänsä edellyttämien osaamisen ja taitojen kokonaisuudessa. 
Varhaisessa lapsuudessa varmistettu kehitys tukee osaltaan pitkällä 
tähtäyksellä myös tervettä ja hyvinvoivaa aikuisuutta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Mäki Terhi talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 29

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Mäki ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka 
koskee Hyve-4-mallin toteuttamista oikea-aikaisesti sekä 
varhaiskasvatuksessa että neuvolassa ja siihen riittävän määrärahan 
varaamista. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös varhaiskasvatuslautakunnalta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Mäki Terhi talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 29
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§ 244
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta 
ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta 

HEL 2014-003371 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Ruotsinkielisten palvelujen riittävä ja asiakkaiden tarpeiden ja 
toiveiden mukainen tarjoaminen on jo vuosia ollut Helsingin kotihoidon 
keskeinen kehittämiskohde ja on sitä edelleen. Ruotsinkielisen 
hoitohenkilökunnan rajallisen saatavuuden vuoksi ruotsinkielistä 
kotihoidon palvelua ei ole aina kyetty järjestämään kaikille sitä toivoville 
asiakkaille.

Tilannetta pyritään aktiivisesti parantamaan tehostamalla 
henkilökunnan rekrytointia ja muilla toimin. Eteläisessä Helsingissä 
toimivien kotihoidon ruotsinkielisten tiimien henkilöstötilanne on 
parantunut niin, että 39 vakanssista ainoastaan kolme oli täyttämättä 
maaliskuussa 2014. Ruotsinkielisiä kotihoidon palveluja hankitaan 
omaa palvelutuotantoa täydentävästi ostopalveluna.

Kaikilla palvelualueilla kartoitetaan ruotsinkielisten asiakkaiden halu 
siirtyä ostopalveluiden piiriin, mikäli heitä ei voida palvella ruotsin 
kielellä oman henkilökunnan toimesta. Runsas 30 asiakasta on 
huhtikuuhun 2014 mennessä valinnut ruotsinkieliset ostopalvelut. Moni 
asiakas on myös odotetusti halunnut säilyttää tutun suomenkielisen 
hoitosuhteensa. Parhaillaan selvitetään myös palvelusetelin 
mahdollisuutta yhtenä kotihoidon järjestämisvaihtoehtona jatkossa. 

Yllä mainittujen toimien avulla ruotsinkielinen kotihoito järjestetään 
mahdollisimman monelle sitä toivovalle asiakkaalle. Aloitteessa esitetty 
tavoite kaiken ruotsinkielisen kotihoidon palvelun järjestämisestä 
omana toimintana ei kotihoidon monivuotisen kokemuksen perusteella 
ole henkilökunnan rajallisen saatavuuden vuoksi mahdollista.

Aloitteessa viitataan ostopalveluihin liittyvään riskiin palvelujen 
tuottajien mahdollisista yhteyksistä veroparatiiseihin. Sosiaali- ja 
terveysvirasto noudattaa kaupungin ohjetta harmaan talouden 
torjunnasta ja varmistaa näin ostopalvelujen tuottajien asianmukaisen 
toiminnan.  
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä toimenpiteitä kotihoidon 
ruotsinkielisten ostopalvelujen siirtämiseksi omaksi toiminnaksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on tärkeää, koska se parantaa 
ymmärretyksi tulemista. Ikääntyminen ja sairaudet, varsinkin 
muistisairaudet, voivat heikentää vuorovaikutustaitoja ja erityisesti 
muiden kielten taitoa. Tämä voi vaikeuttaa henkilön vuorovaikutusta 
sellaisen työntekijän kanssa, joka ei lainkaan osaa hänen 
äidinkieltään.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003371 Wallgren Thomas talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 31

2 HEL 2014-003371 Wallgren Thomas talousarvioaloitteen suomennos

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 29 muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen rahoituksen varaamisesta äidinkieleltään 
ruotsinkielisten työntekijöiden palkkaamiseksi kotihoitoon.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite ja sen suomenkielinen käännös ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 HEL 2014-003371 Wallgren Thomas talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 
asia 31

2 HEL 2014-003371 Wallgren Thomas talousarvioaloitteen suomennos
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§ 245
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta lasten ja nuorten 
mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi  

HEL 2014-003372 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja järjestävät terveysasemat, 
lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, nuorisoasemat sekä 
kolmas sektori. Perheneuvolat tarjoavat moniammatillista, erityistason 
kasvatus- ja perheneuvontaa 0 - 17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä 
heidän perheilleen. Varsinaiset psykiatriset palvelut järjestää Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. HYKS toteuttaa myös 
nuorisopsykiatrian matalankynnyksen palveluna Varhain-toimintaa ja 
siihen liittyen konsultaatiota mm. kouluille. Sosiaali- ja 
terveysvirastossa käynnistyy toukokuussa 2014 moniammatillinen tiimi, 
johon kuuluu lastenpsykiatreja, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä kaksi 
psykiatrista sairaanhoitajaa. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 
sekä lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa asuvat 
lapset ja nuoret käyttävät näitä palveluja hoidon tarpeensa mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä lisäystä mielenterveyspalvelujen 
järjestämiseen. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen 
järjestämisessä vuonna 2015 jatketaan mm. tehtäväjakojen 
selkiyttämistä, ammatillisen osaamisen ja yhteistyön parantamista sekä 
työkäytäntöjen kehittämistä, jotta palvelut muodostuvat niiden tarvetta 
ja kysyntää vastaaviksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten mielenterveyden ylläpitoon ja vahvistamiseen 
tähtäävillä palveluilla on merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus heidän 
kokonaisterveyteensä ja hyvinvointiinsa. Positiivisen kehityksen 
vahvistaminen ja ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa 
varmistaa henkilön suoriutumista koko aikuisiän.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 22

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka 
koskee riittävien  mielenterveyspalvelujen järjestämistä lapsille ja 
nuorille, huomioiden erityisesti lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 
sekä lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa asuvat. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 22
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§ 246
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sosiaali- ja 
terveydenhuollon resurssien lisäämiseksi

HEL 2014-003377 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on 
laadittu kaupunginhallituksen 17.3.2014 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Sosiaali- ja terveysviraston menoraami on 2 174 882 000 
euroa. Siitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 1 474 280 000 
euroa, toimeentulotuen osuus on 172 090 000 euroa, työllisyyden 
hoitamiseen on kohdennettu 6 107 000 euroa ja HUS kuntayhtymälle 
522 405 000 euroa. Viraston kokonaisraami kasvaa nimellisesti 0,7 % 
vuoden 2014 talousarviosta. Talousarvioraami ei mahdollista esitettyjä 
lisäyksiä. Syksyllä laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun 
yhteydessä tehdään määrärahojen tarkempi kohdentaminen raamin 
puitteissa.

Selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat ovat hyväksyttyjä 
tavoitteita järjestettäessä viraston palveluja ja toteutettaessa niitä 
käytännössä. Virastossa on toimiva osallisuus- ja 
asiakaspalautejärjestelmä, joka tarjoaa palvelujen käyttäjille hyvät 
vuorovaikutusmahdollisuudet. Helsinkiin on perustettu sosiaali- ja 
terveysviraston johdolla toimiva kaupunkitasoinen verkosto 
valmistelemaan vuoden 2014 loppuun mennessä suunnitelmaa 
ikääntyneen väestön tukemiseksi. Sosiaali- ja terveysvirastossa on 
käynnistetty vuoteen 2030 asti ulottuvan palveluverkkosuunnitelman 
valmistelu. Suunnitelmassa palveluverkko sisältää julkiset 
asiakaspalvelutilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt 
palvelukokonaisuudet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on väestön terveyden sekä 
sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen ja näissä ilmenevien 
väestöryhmien ja alueellisten erojen tasoittaminen nykytilanteessa sekä 
pitkälle tulevaisuuteen tähtäävien suunnitelmien toteutuksessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 45

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, jossa 
esitetään viraston kokonaisraamiin 33 milj. euron lisäyksiä vuodelle 
2015 ja taloussuunnitelmakaudelle. Lisäykset on kohdennettu 
vanhuspalveluihin, terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseen, 
lapsiperheiden palveluihin, toimeentulotukeen ja asukastalotoimintaan. 
Aloitteessa mainitaan myös selkeät palvelulupaukset, nopeat 
määräajat, vanhuspalveluohjelma ja kaupungin omien palvelujen 
kehittäminen.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös kiinteistölautakunnalta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 45
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§ 247
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Vuosaaren sote-
palvelukeskus Albatrossin laajentamiseksi

HEL 2014-003353 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnistetty vuoteen 2030 asti 
ulottuvan palveluverkkosuunnitelman valmistelu. Palveluverkko sisältää 
julkiset asiakaspalvelutilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt 
palvelukokonaisuudet. Tavoitteena on muodostaa perhekeskusten, 
hyvinvointikeskusten ja monipuolisten palvelukeskusten varaan 
rakentuva kokonaisuus. Itä-Helsingissä selvitetään mm. 
perhekeskuksen ja monipuolisen palvelukeskuksen sijoittumista 
Vuosaareen.  

Vuosaaren Albatrossissa sijaitsevan terveysaseman tilojen puutteet 
ovat viraston tiedossa. Albatrossin tilojen tarkastelu sisältyy 
palveluverkon kokonaistarkasteluun sekä sen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 § 145 
kiinteistöviraston tilakeskukselle lausunnon talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaksi 2015 – 2024. Lautakunta esitti, että Vuosaaren 
Albatrossin laajennus tarvitaan kasvavan Itä-Helsingin palveluja varten 
ja priorisointina että laajennus toteutetaan mahdollisimman pian.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palveluverkolla on merkittävä vaikutus tarkasteltaessa kaupungin 
kokonaisuutta sen osa-alueiden näkökulmasta. Oikein kohdennetuilla 
ja reurssoiduilla palveluilla tasoitetaan kaupungin osien erilaisuuksia ja 
taataan yhdenmukaiset palvelut kaikille kuntalaisille. 
Segregoitumiskehityksen torjuminen vaikuttaa merkittävästi väestön 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä niissä ilmenevien erojen torjuntaan ja 
poistamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi
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Liitteet

1 Jalovaara Ville talousarvioaloite Kvston 12.3.2014 asia 28

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt talousarvioaloitteen, joka koskee 
Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamista ja työn 
ottamista kaupungin lähivuosien investointiohjelmaan. Laajennusta 
edellyttää mm. jo nyt  terveysaseman ahtaat tilat ja vaikeus saada 
lääkäriaikoja sekä tulevaisuudessa kasvava vanhusväestön määrä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös kiinteistölautakunnalta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville talousarvioaloite Kvston 12.3.2014 asia 28
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§ 248
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien 
järjestöavustuksen uudelleen käsittelyä järjestöavustushakemusten 
jättöaikojen muuttumisen vuoksi

HEL 2014-003361 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Seppo Kanervan 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 järjestöavustuksien haku 
järjestettiin 16.9.–14.10.2014. Aiemmin järjestöavustuksia oli haettu 
kunkin avustusvuoden tammikuun loppuun mennessä. Tästä aiheutui 
se, että avustuspäätökset saatiin valmiiksi vasta touko–kesäkuussa.

Uuden hakuaikataulun mukainen hakukuulutus julkaistiin 13.9.2013 
sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilla, Helsingin Sanomissa ja 
Hufvudstadsbladetissa 15.9.2013 sekä Metro-lehdessä 16.9.2013. 
Lisäksi kaikille vuoden 2013 avustusta hakeneille järjestöille lähetettiin 
hausta sähköpostitse tieto viimeistään 13.9.2013. Niille järjestöille, 
jotka eivät olleet ilmoittaneet sähköpostiaan, tieto 
järjestöavustushausta ja sen muuttuneesta ajankohdasta lähetettiin 
kirjeitse 16.9.2013.

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry. ei ollut hakenut vuoden 
2014 järjestöavustusta hakuajan puitteissa. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että uusi mahdollisuus hakea 
järjestöavustuksia vuodelle 2015 on 1.9.–30.9.2014 ja että vuoden 
2014 järjestöavustusmäärärahat on käytetty.”

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Järjestöavustuksen myöntämättä jättämisellä ei ole merkittäviä 
hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
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1 HEL 2014-003361, Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ym. on tehnyt seuraavan 
talousarvioaloitteen, joka koskee järjestöavustuksen käsittelyyn 
ottamista. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-003361, Kanerva Seppo talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014
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§ 249
Toimeentulotuen sähköisen asioinnin, hakemuskäsittelyn ja 
asiakirjahallinnan ylläpitopalvelujen hankinta 7/2014-12/2016

HEL 2013-015632 T 02 08 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankkia toimeentulotuen sähköisen 
asioinnin, hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan ylläpito- ja 
käyttöpalvelut ajalle 1.7.2014.–31.12.2016 CGI Suomi Oy:ltä.

Hankinta mahdollistaa Helsingin sosiaaliviraston ja Logica Suomi Oy:n 
välisellä puitesopimuksella 20608 (13.2.2009) toteutettujen 
toiminnallisuuksien ottamisen tuotantokäyttöön. CGI Suomi Oy (ent. 
Logica Suomi Oy) on sosiaali- ja terveysvirastolle toteutetun ATJ-
järjestelmän toimittaja. Hankinta toteutetaan hankintalain 27 §:n 1 
momentin 2 kohdan tarkoittamana suorahankintana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa tietohallinto- ja 
viestintäpalvelut – osaston osastopäällikön tilaamaan toimeentulotuen 
sähköisen asioinnin, hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan ylläpito- ja 
käyttöpalvelut ajalle 1.7.2014.–31.12.2016 CGI Suomi Oy:ltä.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa tietohallinto- ja 
viestintäpalvelut  – osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tähän 
päätökseen liittyvät sopimukset. 

Tilauksen hinta 1.7.2014 – 31.12.2016 on 1 650 000 euroa ilman 
arvonlisäveroa, arvonlisäverollinen hinta on 2 046 000 euroa (alv 24 
%).

Ylläpitokustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysviraston atk-
käyttötalouden budjetista.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Maarit Vajavaara, tietojenkäsittelyn suunnittelija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi
Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

Otteet
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Ote Otteen liitteet
CGI Suomi Oy Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tietojärjestelmäpalvelut

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tämä hankinta koskee Helsingin sosiaali- ja terveysviraston aikuisten 
palvelujen sähköinen asiointi -hankkeessa (APSA-hanke) toteutetun 
toimeentulotuen sähköisen asioinnin, hakemuskäsittelyn ja 
asiakirjahallinnan (asiakasdokumentointi, käyttöliittymä, tulostus) 
ylläpito- ja käyttöpalveluja ajalle 1.7.2014 – 31.12.2016

Esittelijän perustelut

Hankinnan tausta (APSA-hanke)

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ns. APSA-hanke (Aikuisten 
palvelujen sähköinen asiointi) käsittää toimeentulotuen sähköisen 
asioinnin, hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan. Tämä 
hankekokonaisuus on käynnistetty sosiaalilautakunnan päätöksellä 
16.8.2011 § 308. Hankkeen määrittely-, suunnittelu- ja toteutusprojektit 
on toteutettu 8/2011 - 11/2013. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
hankintapäätöksessä 1.10.2013 (§321) on todettu, että sähköisen 
asioinnin ja asiakirjahallinnan käyttöönoton edellyttämistä 
käyttöpalvelu- ja ylläpitokustannuksista tehdään erillinen 
hankintapäätös.

Toteutetun ratkaisun kokonaisarkkitehtuurissa on huomioitu se, että 
tuotettava palvelukokonaisuus yhdessä teknisen alustan ja 
toteutustavan kanssa mahdollistavat mm. olemassa olevien 
järjestelmien integroimisen ATJ-arkkitehtuuriin ja ATJ:n rajapintojen 
hyödyntämisen integraatiopalveluiden avulla. Näin toimeentulotuen 
hakemuskäsittely tai toimeentulotuen sähköinen hakeminen on 
mahdollista integroida toisiin järjestelmiin.

Hankittava palvelu

Nyt kysymyksessä oleva hankinta koskee yllä mainitun APSA-
hankkeen yhteydessä toteutettujen toiminnallisuuksien ylläpitopalvelu- 
ja käyttöpalveluja ajalle 1.7.2014 – 31.12.2016.
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Ylläpito- ja käyttöpalvelu mahdollistaa seuraavien toiminnallisuuksien 
käytön:

 kansalaisten toimeentulotuen sähköinen hakeminen
 sähköisesti saapuneen hakemuksen käsittelyn tilan välitys 

hakijan asiointitilille 
�

 työntekijöiden uudet toiminnallisuudet mm. sähköisten 
hakemusten vastaanotto, työjonot, asiakirjahallinta, uudistettu 
tulostusratkaisu, skannaus

 toiminnallisuuksien integrointi nykyiseen ATJ-järjestelmään.

Toteutetut toiminnallisuudet ovat automatisoineet nykyistä 
toimeentulotukiprosessia. Hakemusten käsittely (valmistelu, 
päätöksenteko, tiedoksianto) on samanlainen riippumatta siitä, tuleeko 
hakemus sähköisenä, manuaalisena tai suullisesti. Sähköisten 
hakemusten myötä hakemusten käsittelyaika lyhenee toiminnan 
vakiintuessa. Turhia työvaiheita voidaan vähentää esim. skannaamalla 
asiakirjoja. Sähköinen asiakirja-arkisto vähentää manuaalisen 
arkistoinnin tehtäviä ja tilantarvetta. Nämä automatisoinnit 
mahdollistavat myös sen, että asiakasmäärien noustessa voidaan 
selvitä ilman lisäresursseja.

Hankinnan käynnistämisen yhteydessä vuonna 2011 tehdyn laskelman 
perusteella (Sosiaalilautakunta 16.8.2011 § 308) arvioitiin investoinnin 
maksavan itsensä takaisin vähän runsaassa kahdessa vuodessa. 
Volyymitavoitteeksi on asetettu se, että nykyisin kirjallisesti jätetyistä 
hakemuksista tulee sähköisenä 60 %.

Espoo, Tampere ja Vantaa ovat ottaneet sähköisen toimeentulotuen 
hakemisen käyttöön keväällä 2014. Oulussa aloitus tapahtui syksyllä 
2013.

Hankinnan valmistelu

Hankinnan ratkaisua pilotoitiin Haagan palvelualueella 21.11. – 
19.12.2013. Haagan palvelualue on jatkanut ATJnet-sovelluksen käyt-
töä 14.12.2013 lukien. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut –osasto päätti 4.3.2014 toimeentulotuen 
sähköisen hakemisen ja ATJnet-sovelluksen vaiheittaisesta 
käyttöönotosta. Sähköisen toimeentulotuen hakemuksen käyttö avattiin 
haagalaisille asiakkaille 8.4.2014. Muiden toimeentulotuen 
palvelualueiden käyttöönotto tapahtuu toukokuun ja lokakuun 2014 
välisenä aikana.
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Hankitun ratkaisun tietojärjestelmäauditointi toteutettiin 3/2014. 
Auditoinnin suoritti riippumaton ulkopuolinen taho. Tarkastuksessa ei 
tunnistettu käyttöönottoa vaarantavia merkittäviä riskejä ja ratkaisun 
nähtiin tarjoavan elinkaarta ja tukea vuosiksi eteenpäin. Keskeisiksi 
onnistumista uhkaaviksi tekijöiksi arvioidaan muodostuvan 1) 
Kehitystyön päällekkäisyyden johtuen toimeentulotuen toteuttamisen 
mahdollisesta muuttumisesta valtakunnalliseksi palveluksi, 2) 
Sähköisten palvelujen käytön onnistunut laajentaminen kuntalaisten 
keskuudessa.

Hankinnan toteutus

ATJ-järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1989 ja sen käyttö on 
laajentunut eri palveluihin 1990-luvulla. 2000-luvulla toteutettiin 
lainsäädännön, organisaatiouudistusten ja toiminnan muutosten 
edellyttämät välttämättömät muutokset sekä käytettävyyden 
parantamiseksi järjestelmän käyttöliittymä siirrettiin selainpohjaiseksi. 
Järjestelmän perustoimintoja ei ole oleellisesti muutettu. Liittymien 
osalta on vuonna 2010 jouduttu uudistamaan väestötietojen käsittely, 
koska edellisen liittymän tuki lopetettiin. 

Järjestelmän ohjelmistot ovat CGI Suomi Oy:n yksinoikeudella 
suojattuja. Tästä syystä CGI on toimittanut yllä mainitut tarpeelliset 
järjestelmämuutokset.

Palvelu hankitaan määräajaksi 7/2014 – 12/2016. Määräaikaisuuden 
syynä ovat seuraavat tekijät: 

 HUS ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän Apotin hankinta on parhaillaan 
käynnissä. Apotin käyttöönottovuodeksi tavoitellaan vuotta 2017. 
Tällä hetkellä ei ole tiedossa milloin ja mistä toiminnoista 
käyttöönotto Helsingissä alkaa eikä sitä, kuinka laajasti Apotti 
tulee korvaamaan sosiaalihuollon nykyisiä järjestelmiä. 

 Hallitus päätti 25.3.2014 perustoimeentulotuen käsittelyn 
siirtämisestä Kelaan vuoden 2017 alusta. Harkinnanvarainen 
toimeentulotuki jää tämän hetkisen tiedon mukaan kuntien 
vastuulle, joten kunta tarvitsee järjestelmän tämän palvelun 
hoitamista varten. Kela on arvioinut, että kunnat voisivat käyttää 
Kelan järjestelmää myös harkinnanvaraisen toimeentulotuen 
käsittelyyn. Tällä hetkellä ei voida arvioida, onko tämä 
mahdollista ja millä aikataululla. 

 Kansallinen Sote-ratkaisu. Kesällä 2014 tulee lausunnolle 
hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaista.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 67 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/24
03.06.2014

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

Yllä mainitusta syistä johtuen koko järjestelmän laajuus ja sisältö on 
arvioitava uudelleen vuonna 2015 sen jälkeen kun em. tekijöiden 
vaikutus on paremmin selvillä. Tässä vaiheessa arvioidaan 
palvelukokonaisuuden kilpailutus.

ATJ:n ohjelmistot ovat CGI Suomi Oy:n yksinoikeudella suojattuja. 
Ylläpitopalvelujen toteuttaminen edellyttää pääsyä näihin suojattuihin 
ohjelmistoihin. Käyttöpalvelu tulee osaksi nykyisen ATJ-järjestelmän 
käyttöpalvelua.  

Näin ollen, koska vain CGI Suomi Oy voi toimittaa hankittavan 
palvelun, hankintalain 27 §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoittavat 
edellytykset suorahankinnan toteuttamiseen ovat olemassa. Palvelu 
toteutetaan suorahankintana.

Hankinta, sopimukset, kustannukset

Hankinnan hinta ajalle 1.7.2014 – 31.12.2016 on 1 650 000 euroa.

Hankittava palvelukokonaisuus sisältää seuraavat sopimukset. 
Kustannuksissa on toimeentulotuen sähköistämisen, 
hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan uudistamisen aiheuttama 
lisäkustannus jo olemassa olevaan palvelukustannukseen.

 Toimeentulotuen sähköisen hakemussovelluksen 
käyttöpalvelu. Lisätty yhteissopimukseen: Helsingin 
asiointiportaalin ylläpitosopimus sosiaali- ja terveysviraston 
osalta 001/2014, 5/2014. Tämä sopimus on Helsingin kaupungin 
ja IBM:n välisen pääsopimuksen (PS97003) alainen. Osapuolet: 
IBM, Kaupunginkanslia ja Sote. Kustannus: 1 965 €/kk. 
Päivitetty sopimus

 ATJ:n integraatiopalvelut (ylläpito- ja käyttöpalvelut). Sopimus: 
Integraatioalusta palveluna palvelusopimuksen 274720 
muuntosopimus 282640, 1/2014. Jatkuva, 6 kk:n 
irtisanomisajalla.  Osapuolet: CGI ja Sote. Kustannus: 2 460 
€/kk. Päivitetty sopimus 

 Toimeentulotuen sähköisen hakemussovelluksen ylläpito. 
Sopimus: ATJ eAsiointi palvelusopimus aj. 1.7.2014 – 
31.12.2016. Osapuolet: CGI ja Sote. Kustannus: 7 053 €/kk. 
Uusi sopimus

 ATJnet-sovelluksen ylläpito (sovellusylläpito ja käyttöpalvelut). 
Sopimus: ATJnet palvelusopimus n:o 282145 aj. 1.7.2014 – 
31.12.2016. Osapuolet: CGI ja Sote. Kustannus: 43 090 €/kk. 
Uusi sopimus.

ATJnet- ja eAsiointisopimuksissa on 1 + 1 vuoden optio 
jatkosopimuksiin. Mahdollisesta optiovuosien käyttämisestä tehdään 
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erilliset päätökset. Mahdollisten optiovuosien jälkeen on palvelu 
kilpailutettava. 

Kokonaiskustannuksia tulee pienentämään puitesopimuksessa 20608 
määritetty 10 % korvaus, mikä sosiaali- ja terveysvirastolla on oikeus 
vaatia, mikäli toimittaja hyödyntää tehtyä ohjelmistoa muissa 
asiakkuuksissa. Vantaa on hankkinut v. 2013 omaan VATJ-
järjestelmäänsä Helsingille tehdyn ohjelmistokokonaisuuden. 

Lisäksi ATJnet:n käyttöönotto tulee pienentämään ATJ:n keskustieto-
koneen (mainframe) käyttöä sekä sovellusylläpitoa jonkin verran ja sitä 
kautta ylläpitokustannukset pienenevät. Tällä hetkellä ei voida tarkkaan 
arvioida pienentymisosuutta. 

Ylläpitokustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysviraston atk-
käyttötalouden budjetista.

Hankinta esitellään Helsingin kaupungin tietotekniikkajaostolle 
16.6.2014.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Maarit Vajavaara, tietojenkäsittelyn suunnittelija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi
Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
CGI Suomi Oy Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tietojärjestelmäpalvelut

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 21.03.2014 § 11

HEL 2013-015632 T 02 08 01 01

Päätös
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Sosiaali- ja terveysviraston tietohallinto- ja viestintäpalvelut – osaston 
osastopäällikkö päätti oikeuttaa tietojärjestelmäpalvelut-yksikön 
tietojärjestelmäpäällikön tilaamaan toimeentulotuen sähköisen 
asioinnin ja asiakirjahallinnan ylläpito- ja käyttöpalvelut järjestelmän 
pilotoinnin ja vaiheittaisen käyttöönoton ajalle 1.4.–31.5.2014 sekä 
tuotantokäytön laajentamiseen liittyvät välttämättömät ohjelmiston 
muutokset korkeintaan 30 henkilötyöpäivää CGI Suomi Oy:ltä.

Lisäksi osastopäällikkö päätti oikeuttaa tietojärjestelmäpäällikön 
allekirjoittamaan tähän päätökseen liittyvät sopimukset. 

Hankinta liittyy Helsingin sosiaaliviraston ja Logica Suomi Oy:n 
väliseen puitesopimuksen 20608, 13.2.2009 (Asiakastietojärjestelmä 
ATJ:n kehittäminen – Konsultointi- ja projektipalvelut). CGI Suomi Oy 
(ent. Logica Suomi Oy) on sosiaali- ja terveysvirastolle räätälöidyn ATJ-
järjestelmän toteuttaja. Hankinta toteutetaan hankintalain 27 §:n 1 
momentin 2 kohdan tarkoittamana suorahankintana.

Tilauksen hinta on 128 800 euroa ilman arvonlisäveroa, 
arvonlisäverollinen hinta on 159 712 euroa (alv 24 %).

Tarvittavat määrärahat on varattu sosiaali- ja terveysviraston vuoden 
2014 atk- määrärahoihin.

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston aikuisten palvelujen 
asiakaspalveluprosessien kehittäminen sähköinen asiointi -
hankekokonaisuus perusteluineen on käynnistetty sosiaalilautakunnan 
16.8.2011 kokouksessa. Hankkeen määrittely-, suunnittelu- ja 
toteutusprojektit on toteutettu 8/2011 – 11/2013. V. 2013 ohjelmistojen 
toteutus- ja pilotointivaiheista on tehty toimitussopimus 9.7.2013. 

Tämä hankinta koskee hankkeessa toteutetun toimeentulotuen 
sähköisen asioinnin ja asiakirjahallinnan (asiakasdokumentointi, 
käyttöliittymä, tulostus) ylläpito- ja käyttöpalveluita sekä pienkehitystä 
pilotoinnin ja tuotantokäytön vaiheittaisen käyttöönoton aikana 4-
5/2014. 

Ratkaisun pilotointi on toteutettu Haagan palvelualueella 21.11. – 
19.12.2013. Haagan palvelualue on jatkanut ATJnet-sovelluksen 
käyttöä 14.12.2013 lukien. Kansalaisten käytössä ollut toimeentulotuen 
sähköinen hakeminen suljettiin sovitusti pilotoinnin jälkeen. 

1-3/2014 on määritelty ja toteutettu pilotoinnin myötä esiin tulleita 
jatkokehitystarpeita. Tästä jaksosta on tehty hankintapäätös 
12.12.2013 (Tievip § 59) ja omat sopimukset. 
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Perhe- ja sosiaalipalvelut – osasto (Peso) on 4.3.2014 päättänyt 
toimeentulotuen sähköisen hakemisen ja ATJnet-sovelluksen 
vaiheittaisesta käyttöönotosta. Suunnitelman mukaisesti keväällä 2014 
tehdään ns. Pilotti2: Haaga aloittaa sähköisen hakemisen huhtikuussa 
2014 ja Etelän alue (Kamppi, Kallio) sekä Maahanmuuttajapalvelut-
yksikkö touko-kesäkuun vaiheessa. Loput palvelualueet aloittavat 
käyttöönoton syksyllä 2014. 

Tämä hankinta kattaa 4-5/2014 käyttöönotot ja sisältää seuraavat 
jatkosopimukset (muutossopimukset):

-       ATJ eAsiointi sovelluksen pilotointivaiheen ja vaiheittaisen 
käyttöönoton aikaisten palvelujen sopimuksen 282638 muuntosopimus 
283842

-       ATJnet sovelluksen pilotointivaiheen ja vaiheittaisen käyttöönoton 
aikaisten palvelujen sopimuksen 282966 muutossopimus 283841

-       Integraatioalusta palveluna palvelusopimuksen 274720 
muuntosopimus 282640.

Sopimukset kattavat toimittajan asiakastuen, ylläpito- ja tukipalvelut, 
sovelluskäyttöpalvelut ja palvelupäällikköpalvelut sekä rajatun määrän 
pienkehitystä. 

Vaiheittaisen käyttöönoton kustannukset 4-5/2014 ovat tuotantokäytön 
osalta korkeintaan 100 780 euroa ja pienkehityksen osalta korkeintaan 
28 020 euroa, yhteensä korkeintaan 128 800 euroa. 

Sovelluksiin ja palveluihin liittyvien jatkuvan palvelun hankintapäätös 
tehdään huhti-toukokuussa 2014.

12.12.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Maarit Vajavaara, tietojenkäsittelyn suunnittelija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi
Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi
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§ 250
Fysiologisen keittosuolainfuusionesteen (0,9%) 100 ml:n 
pakkauksen hankintasopimuksen päättäminen ja uudelleen 
kilpailutus

HEL 2014-006575 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankintasopimuksen HEL 2013-
001218 fysiologisen keittosuolainfuusionesteen 100 ml:n Natriumklorid 
freseniuskabi 9 mg/ml:n KabiPac -muovipullon osalta. Samalla sosiaali- 
ja terveyslautakunta päätti, että sairaala-apteekki järjestää uuden 
tarjouskilpailun 100 ml:n fysiologisen keittosuolainfuusionesteen (9 
mg/ml) muovipullosta. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valtuuttaa sairaala-apteekkarin 
neuvottelemaan väliaikaisesti käytettävän 100 ml:n 
keittosuolainfuusionesteen hankintahinnasta ja päättämään 
hankinnasta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Varstela, sairaala-apteekkari, puhelin: 310 32558

hannele.varstela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hygieniatoimikunnan lausunto 24.2.2014
2 Yhteenveto pistotapaturmista
3 Fresenius Kabi Ab:n vastine selvityspyyntöön 14.4.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sairaala-apteekki kilpailutti lääkevalmisteet hankintakaudelle 2014-
2016 vuoden 2013 aikana (Lääkkeiden ja niihin rinnastettavien 
tuotteiden tarjouspyyntö 1/2013, HEL 2013-001218). Tarjouskilpailun 
perusteella saatiin tarjouksia myös 100 ml:n fysiologisesta 
keittosuolainfuusionesteestä. Keittosuolainfuusionesteen toimittajaksi 
valittiin (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä 29.10.2013 § 357) 
kokonaistaloudellisesti edullisimpana valmisteena tarjouksen jättäneen 
Fresenius Kabi Ab:n 100 ml:n KabiPac-pullo. Valittu KabiPac-pullo tuli 
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Suomessa kauppaan tarjousvuonna, jonka takia käyttöpakkauksen 
käytöstä ei ollut aikaisempia käyttökokemuksia Suomessa. Pullon 
käytettävyyttä ei erikseen arvioitu valmisteita vertailtaessa tai 
valittaessa. Fresenius Kabi Ab:n kanssa on allekirjoitettu valmistetta 
koskeva hankintasopimus ja valmistetta on tilattu toimintayksiköiden 
käyttöön.  

Sosiaali- ja terveysviraston lääkeneuvottelukunta toteaa, että KabiPac-
pullon käytössä on sittemmin ilmennyt pullon käytettävyyteen liittyviä ja 
turvallisiin työtapoihin vaikuttavia ongelmia, jotka on saatettu myös 
neuvottelukunnan tietoon (liite 1). Ongelmat ja vaikutukset käytännön 
työssä ovat olleet ennakoimattomia ja ilmenneet vasta käyttökauden 
aikana, eikä asiaa ole osattu riittävällä tavalla ottaa huomioon 
valmisteita valittaessa. Lääkeneuvottelukunta on tutustunut 
käytettävyysongelman syihin ja vaikutuksiin, sekä pyytänyt Fresenius 
Kabi Ab:lta kannanottoa käytettävyysongelman johdosta.  

Lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa käytettävä lääkkeen 
sekoituskanyyli on hankintakeskuksen kilpailuttama tuote. 
Sekoituskanyylillä on mahdollista lävistää KabiPac infuusioneste -
pullon nesteensiirtolaitteelle tarkoitettu portti, ei kuitenkaan 
lääkelisäysten tekoa varten tarkoitettua infuusioporttia. Koska ko. isoa 
porttia ei pystytä desinfioimaan pyyhkimällä ennen nesteensiirtolaitteen 
kiinnittämistä, aseptista työtapaa ei kyetä noudattamaan. 
Sekoituskanyyli ei kooltaan mahdu lääkelisäyksille tarkoitettuun porttiin. 

Lääkkeensekoituskanyylillä porttia lävistettäessä on aiheutunut 
työtapaturmia. Tästä johtuen lääkelisäyksissä on jouduttu siirtymään 
lääkeruiskujen ja neulojen käyttöön. Natriumklorid freseniuskabi 9 
mg/ml 100 ml:n KabiPac -infuusionestepullon käyttöön liittyvät 
haittailmoitukset on esitetty liitteessä 2. Näiden lisäksi on ollut useita 
läheltä piti –tilanteita. Mainitut käytettävyyteen liittyvät ongelmat ovat 
edellä mainitusti ilmenneet vasta lääkevalmisteen käyttöönoton jälkeen. 
Lääkeneuvottelukunta toteaa, että valtioneuvosto on asetuksella 
terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä 
terveydenhuoltoalalla (317/2014) säätänyt, että työnantajan tulisi 
toimenpiteinä vaarojen poistamiseksi ja vähentämiseksi luopua 
terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä menettelytapoja 
muuttamalla ja ottamalla käyttöön instrumentteja, joissa on 
sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä suojamekanismeja. Asetuksen 
mukaan työnantajan on selvitettävä tapaturman tai vaaratilanteen 
satuttua siihen johtaneet syyt ja vallinneet olosuhteet, kirjattava mitä on 
tapahtunut ja ryhdyttävä tapauksen edellyttämiin toimenpiteisiin 
vastaavan vaaratilanteen tai tapaturman estämiseksi.
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston lääkeneuvottelukunta 
pyysi Fresenius Kabi Ab:lta selvitystä ilmenneiden 
käytettävyysongelmien johdosta, sekä siitä, miten edellä mainitut 
ongelmat olisivat toimittajan näkemyksen mukaan ratkaistavissa niin, 
että lääkelisäys olisi mahdollinen aseptista työtapaa noudattaen ja 
työtapaturmien aiheutuminen kyettäisiin ennakolta ehkäisemään. 
Vastineessaan selvityspyyntöön Fresenius Kabi Ab tarjosi ratkaisuna 
steriilipakattua sekoituskanyyliä (liite 3). Kyseinen sekoituskanyyli ei ole 
kaupungin käyttämien sekoituskanyylien joukossa, joita koskevan 
hankinnan Helsingin kaupungin hankintakeskus on aiemmin 
kilpailuttanut puitejärjestelynä.

Sosiaali- ja terveysviraston lääkeneuvottelukunta totesi, että tarjottu 
sekoituskanyyli olisi sovitettavissa lääkelisäysporttiin. Fresenius Kabi 
Ab:n antama selvitys ei kuitenkaan ratkaise 
käyttöturvallisuusongelmaa, koska tarjottu sekoituskanyyli on 
neulallinen kanyyli, jota käytettäessä on pistotapaturman vaara. 
Neulallinen sekoituskanyyli ei ole ns. turvakanyyli.

Edellä mainitun johdosta sosiaali- ja terveysviraston 
lääkeneuvottelukunta katsoo, ettei valmisteen käyttöä voida 
ilmenneiden käytettävyysongelmien ja käytettävyysongelmista 
seuraavien työturvallisuusongelmien vuoksi jatkaa. Näin ollen 
valmistetta koskeva hankintasopimus on päätettävä ja valmisteen 
hankinnasta on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Sosiaali- ja 
terveysviraston lääkeneuvottelukunta katsoo tarpeelliseksi siirtyä 
korvaavan valmisteen käyttöön välittömästi voimassa olevan 
sopimuksen päättämisen jälkeen aina siihen asti kunnes uusi 
hankintasopimus on tehty 100 ml:n fysiologisesta 
keittosuolainfuusioneste -pullosta. 

Lääkeneuvottelukunta toteaa, että korvaavana valmisteena tullaan 
pyytämään tarjoukset 100 ml:n fysiologisesta 
keittosuolainfuusionesteestä, jonka pakkaustyyppi on muovipullo. 
Tarjottavan lääkevalmisteen lääkelisäysportin tulee olla teknisesti 
yhteensopiva yleisesti Suomessa käytössä olevien erilaisten lääkkeen 
sekoituskanyylien ja nesteensiirtolaitteiden kanssa. Kilpailutettavan 
lääkevalmisteen valintaperusteena tullaan käyttämään 
kokonaistaloudellista edullisuutta. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Varstela, sairaala-apteekkari, puhelin: 310 32558

hannele.varstela(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hygieniatoimikunnan lausunto 24.2.2014
2 Yhteenveto pistotapaturmista
3 Fresenius Kabi Ab:n vastine selvityspyyntöön 14.4.2014



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 75 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/26
03.06.2014

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

§ 251
Suunnitelma pilotista ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin 
toteutettavasta kotikäynnistä

HEL 2014-005120 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä seuraavan suunnitelman 
mukaisen pilotin toteuttamisen ensimmäistä lastaan odottaviin 
perheisiin toteuttavasta kotikäynnistä: 

Sosiaali- ja terveysviraston strategisten tavoitteiden vuosille 2014- 
2016 mukaisesti sosiaali- ja terveysviraston palvelukulttuuri uudistuu ja 
palvelurakenne kevenee. Hoidon jatkuvuus turvataan työtapoja 
uudistamalla seuraavilla toimenpiteillä:

- otetaan jalkautuvat palvelut laajasti käyttöön
- tunnistetaan hoidon jatkuvuuden kannalta kriittiset asiakasryhmät
- palveluntarve arvioidaan asiakkaan omassa ympäristössä 
moniammatillisesti
- lisätään kotikäyntejä, erityisesti ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä 
- erityistä tukea tarvitsevissa perheissä tehdään kotikäynti myös 
odotusaikana
- ensisynnyttäjien luo tehtävät kotikäynnit lapsen synnyttyä toteutuvat 
100 prosenttisesti.

Vuonna 2013 Helsingissä synnytysten määrä oli 6513 synnytystä ja 
niistä 3325 (51 %) oli ensisynnyttäjiä. Arvion mukaan erityistä tukea 
tarvitseville ensimmäistä lasta odottaville perheille kotikäyntejä tullaan 
vuodessa tekemään noin 660 kotikäyntiä (20 % ensisynnyttäjistä). 
Terveydenhoitaja arvioi neuvolavastaanotoilla kotikäynnin 
tarpeellisuuden ja sopii käynnistä. Kotikäynti tehdään missä tahansa 
raskauden vaiheessa tarpeen mukaan. Kotikäyntiä ei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä kaikille ensisynnyttäjille vaan kohdentaa 
erityisen tuen tarpeessa oleville ensisynnyttäjille.  

Raskauden aikainen kotikäynti tehdään aina, mikäli vanhemmilla on pit-
käaikaisia mielenterveyden ongelmia, päihdeongelmia tai perheessä on 
lähisuhdeväkivaltaa. Tällöin kotikäynnin tekevä ammattilainen arvioi, 
onko tarvetta tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus tai tehdäänkö 
yhdessä vanhempien kanssa pyyntö lastensuojelutarpeen 
arvioimiseksi. 

Raskauden aikainen kotikäynti tehdään pääsääntöisesti, mikäli tuleva 
äiti on teini-ikäinen tai mikäli äidillä on joku toimintakykyä rajoittava 
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vamma. Kotikäynnin tavoitteena on arvioida äidin tai syntymättömän 
lapsen terveydentilaa, sairaudesta johtuvaa tuen tarvetta arjessa 
selviytymisessä tai vanhemmuudessa sekä lisätuen tarvetta nuorelle 
äidille. 

Harkinnan mukaan raskauden aikainen kotikäynti tehdään tilanteissa, 
joissa tavoitteena on arvioida vanhempien toimintakykyä 
erityistilanteissa, kuten esimerkiksi monisikiöraskaus ja tukiverkostojen 
puute, lievät psyykkiset sairaudet, äidin ja/tai isän arkea hankaloittavat 
pitkäaikaiset fyysiset sairaudet tai yllätykselliset kriisit raskauden 
aikana (esim. ero tai perheenjäsenen vakava sairastuminen). 

Terveydenhoitaja yhdessä muiden ammattilaisten kanssa arvioi kuka 
ammattilaisista tekee kotikäynnin ja perheen tuki- tai hoitosuunnitelma 
tehdään moniammatillisesti.  

Kaikille ensisynnyttäjille tehdään kotikäynti yhden (1) viikon sisällä 
sairaalasta kotiutuksesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Erityistä tukea tarvitsevien ensisynnyttäjien tunnistaminen ja 
kotikäyntien kohdentaminen raskausaikana erityistä tukea tarvitseviin 
perheisiin mahdollistaa oikea-aikaisen tuen ja edistää perheen ja 
syntymättömän lapsen hyvinvointia ja terveyttä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Sonja Mattila, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

sonja.mattila(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään vuoden 2014 talousarviota kaupunginvaltuusto 
edellytti, että sosiaali- ja terveyslautakuntaan tuodaan toukokuun 2014 
loppuun mennessä päätettäväksi suunnitelma pilotista ensimmäistä 
lastaan odottaviin perheisiin toteutettavasta kotikäynnistä 
strategiakirjauksen pohjalta toukokuun 2014 loppuun mennessä. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi mahdollisuudet pilotin 
toteuttamiseen.  

Esittelijä
virastopäällikkö
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Matti Toivola

Lisätiedot
Sonja Mattila, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

sonja.mattila(a)hel.fi
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§ 252
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

HEL 2014-006031 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon: 

"Sosiaalihuoltolain valmistelu ja voimaantulo

Sosiaalihuoltolain uudistuksen ensimmäisen vaiheen on tarkoitus tulla 
voimaan 1.1.2015. Sosiaalihuollon järjestämistä, rahoitusta, ohjausta, 
valvontaa ja kehittämistä koskeva valmistelu on käynnissä ja se on 
tarkoitus toteuttaa järjestämislain yhteydessä. Vielä ei ole tiedossa 
minkälaisissa rakenteissa ohjauksen, valvonnan kehittämisen, 
tutkimuksen ja koulutuksen sisältösäännökset toteutetaan. 

Nyt valmisteltu lakiehdotus sosiaalihuoltolaiksi edellyttäisi 
toteutuessaan sosiaalihuollon ja lastensuojelun henkilöstön 
kouluttamista, perehdyttämistä ja ohjeistusta uusien säännösten 
soveltamisesta käytännön sosiaalityössä. Ne vaativat myös tällä 
hetkellä sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa noudatettavien 
työtapojen uudelleen arviointia ja ainakin joiltain osin niiden 
muuttamista. Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtymistä 
Kansaneläkelaitoksen vastattavaksi ja sen aiheuttamia muutoksia 
kunnan sosiaalitoimen työn uudelleenorganisointiin ei ole esityksessä 
huomioitu lainkaan.

Budjettilakina sosiaalihuoltolailla olisi vaikutusta lisäksi kunnan ensi 
vuoden talouteen. Uudistuksien kustannusvaikutuksia ei kuitenkaan ole 
voitu ottaa huomioon kaupungin ensi vuoden talousarviovalmistelussa.

Lautakunta katsoo, että sosiaalihuoltolain voimaantuloaikataulu on liian 
nopea talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi tarvittaviin muutoksiin 
nähden. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamiskokonaisuuden 
läpiviemisessä tulisi erityistä huomiota kiinnittää lainsäädännön 
selkeyteen ja uudistamisen aikatauluttamiseen. Kustannusten hallinta 
ja lain toimeenpanoon valmistautuminen edellyttävät vähintään 
porrastusta säännösten voimaantulossa. Lautakunta katsoo, että 
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sosiaalihuoltolain uudistuksen voimaantuloa pitää myöhentää ja sen 
valmistelu tulee kytkeä kiinteästi järjestämislain valmisteluun.

Kustannusvaikutukset

Hallituksen 23.8.2013 tekemässä rakennepoliittisessa ohjelmassa 
tavoitteena on purkaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita siten, että vuoden 
2017 tilanteessa saavutetaan miljardin euron säästö kuntien 
toimintamenoissa. Lisäksi miljardi euroa on tarkoitus kattaa 
verorahoituksella ja kuntien omin toimin muun muassa tuottavuutta 
parantamalla. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta on päätetty 
hallituksen neuvotteluissa 29.11.2013.

Lautakunta katsoo, että sosiaalihuoltolakia koskevan esityksen 
kustannusvaikutuksia käsittelevä osuus aiheuttaa epävarmuutta siitä, 
miten suuria kustannuksia laki voimaantullessaan kunnille aiheuttaisi. 
Myöskään esityksen rakennepoliittisen ohjelman tarkistamista koskeva 
osuus (s. 121) ei tuo selvyyttä kustannusvaikutuksiin. 

Esityksessä on todettu, että uusi sosiaalihuoltolaki vaatii 
valtakunnallisesti 720 uuden työntekijän palkkaamista. Tästä on 
arvioitu syntyvän kunnille vuositasolla 160 miljoonan euron 
lisäkustannus. Mainitun 720 työntekijän lisäyksen kustannusarvio 
sisältää todennäköisesti ainoastaan henkilöstökulut, jolloin tästä 
aiheutuvat lisäkustannukset ovat huomattavasti arvioitua suuremmat. 

Uudistuksen kustannusneutraalien toimenpiteiden osalta todetaan, että 
sosiaalisessa kuntoutuksessa tehtävärakennetta muuttamalla saatava 
säästö käytettäisi työntekijämitoituksen parantamiseen. Esityksestä ei 
kuitenkaan käy ilmi, mitä tehtävärakenteen muuttaminen varsinaisesti 
tarkoittaa. Kuljetuspalvelujen osalta palveluvalikoimaa laajentamalla 
olisi mahdollista vaikuttaa toiminnasta syntyviin kustannuksiin. 
Epäselväksi kuitenkin jää, miten sosiaalihuoltolain ja 
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttöä koskevat 
säännöt muuttuisivat. 

Lain kustannusvaikutuksia koskevassa luvussa ei ole 
kustannussäästöistä arviota. Perusteluissa on ainoastaan todettu, että 
säästöt kohdennetaan säästöjen edellyttämiin toimenpiteisiin, jolloin 
säästöjä ei tosiasiassa synny. 

Lautakunnan näkemyksen mukaan lakiehdotus sisältää toimenpiteitä, 
jotka toteutuessaan aiheuttavat kunnille merkittäviä lisäkustannuksia. 
Lautakunta toteaa, että lisäkustannusten aiheuttaminen on ristiriidassa 
hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kanssa ja kuntiin kohdistuvien 
kustannusten lisäämistä ei voida pitää hyväksyttävänä. Kunnille ei tule 
esittää sellaisia velvoitteita, joihin ei saada kustannuksia vastaavaa 
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rahoitusta tai joita ei käytännössä esimerkiksi työntekijäpulan takia ole 
mahdollista toteuttaa. 

Valmisteluaikataulu

Sosiaalihuollon keskeisistä muutosehdotuksista annettavan 
perusteellisen ja perustellun lausunnon antaminen ministeriön 
toivomassa määräajassa on kohtuuton tehtävä. Sosiaalihuoltolain 
muutos vaikuttaa sosiaali- ja terveysviraston toimialalla laajasti sekä 
sovellettavuuden että taloudellisten vaikutusten osalta. Yleislain 
vaikutukset kuntalaisiin ja työntekijöihin ovat laajat, josta syystä myös 
asiakasrajapinnassa olevien työntekijöiden mielipiteen kuuleminen 
lainvalmisteluvaiheessa olisi tärkeää. Lautakunta toteaa, että annettu 
määräaika ei mahdollista kattavaa pykäläkohtaista tarkastelua 
annetusta esityksestä.

Lakiehdotuksen yksityiskohtainen tarkastelu, sellaisena kuin se 
annetussa aikataulussa on ollut mahdollista tehdä, on seuraavana.

Yksityiskohtainen tarkastelu

Yleistä 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana 
lainsäädäntöuudistuksen tavoitteita siitä, että sosiaalihuollon 
lainsäädännössä painotettaisiin yhä enemmän ennaltaehkäisevää 
sosiaalityötä sekä varhaista puuttumista ja hyvinvoinnin edistämistä. 
Lautakunta kannattaa siirtymistä jälkikäteisestä ongelmakeskeisestä 
puuttumisesta kuntalaisten voimavarojen vahvistamiseen ja arjen 
tukemista kuntalaisten omassa arkiympäristössä. 

Lautakunta esittää lisäksi, että sosiaalihuoltolainsäädännön 
uudistuksessa huomioidaan sosiaalihuoltolaki ja kaikki erityislait 
tasapainoisena kokonaisuutena, ja sosiaalihuoltolaissa pyritään lasten 
ja perheiden palvelujen lisäksi muiden erityisryhmien palveluiden 
huomioimiseen tasapuolisesti.

Lisäksi kuntalaisten mielipiteen kuuleminen ja 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä kunnan 
tiedottamisvelvollisuus lisäävät lautakunnan näkemyksen mukaan 
sosiaalista yhdenvertaisuutta. Kannatettavaa on myös 
kokonaisvaltainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen asiakaslähtöinen 
työskentely asiakkaan ja tämän läheisten kanssa, ottaen kuitenkin 
huomioon, etteivät kaikki omaissuhteet ole tukevia ja rakentavia. 
Omaisten ja muiden asiakkaalle läheisten henkilöiden tukeminen ja 
osallistaminen palvelujen suunnittelun toteuttamiseen on silti 
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tarpeellista ja parhaimmillaan se voisi vähentää kuntapalvelujen 
tarvetta.

Valittava sääntelymalli

Sosiaali- ja terveysministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt 
lausunnonantajia esittämään näkemyksen valittavasta sääntelymallista. 
Esitysluonnoksessa on esitetty kolme vaihtoehtoista sääntelymallia. 
Ensimmäinen sääntelymalli mahdollistaisi jatkossa asiakaslain ja 
potilaslain yhdistämisen. Toisessa sääntelymallissa yhdistettäisiin 
sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki, jolloin kaikki 
sosiaalihuollon asiakkaiden kannalta olennaiset säännökset olisi koottu 
yhteen lakiin.

Lautakunta pitää kannatettavimpana esitysehdotukseen valittua 
sääntelymallia kolme, jolla siirrettäisiin sosiaalihuollon asiakaslain 
kohtelua koskevat säännökset uuteen sosiaalihuoltolakiin ja tietosuojaa 
koskevat säännökset lakiin sosiaalihuollon asiakirjoista. Tämä 
sääntelymalli olisi lautakunnan näkemyksen mukaan lainsäädännön 
systematisoinnin, hallittavuuden ja tulkitsemisen kannalta 
asianmukaisin vaihtoehto. Lautakunta korostaa kuitenkin, että sekä 
sosiaalihuoltolakia että sosiaalihuollon asiakirjoista annettua lakia 
koskevat esitykset olisi valmisteltava yhdessä järjestämislain kanssa 
siten, että voimaantuloaikataulu olisi näiden lakien osalta yhtenäinen.

Sosiaalihuoltolaki

Soveltamisala (1 luku)

Määritelmät (4 §)

Lakiehdotuksessa käytettyjen käsitteiden määrittelyä pidetään tärkeänä 
(4 §). Lautakunta katsoo kuitenkin, että erityispalvelujen määritelmää 
tulisi selkeyttää. Muun muassa aikuissosiaalityössä on toimintoja, 
joissa tarvitaan kokonaisvaltaista tilanteen selvitystä, palveluiden 
yhteensovittamista ja koordinointia. 

Kunnan yleiset velvollisuudet (2 luku)

Hyvinvointia edistävän tiedon ja asiantuntemuksen käyttö (7 §)

Lakiehdotuksessa tuodaan esille rakenteellisen sosiaalityön ja 
sosiaalihuollollisen tiedon tuottamisen ja tiedon välittämisen tärkeys. 
Siitä puuttuu kuitenkin selkeä kannanotto, miten tällainen tieto ja sen 
välittäminen tuodaan valtion, kunnan tai sosiaali- ja terveysalueen 
päätöksentekoprosessiin järjestämissuunnitelmaa lukuun ottamatta.

Sosiaalipalvelut (3 luku)
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Lapsen terveyden ja kehityksen turvaaminen (14 §)

Säännösehdotuksen 1 momentin mukaan perheellä olisi subjektiivinen 
oikeus sosiaalipalveluihin, jotka ovat lapsen terveyden ja kehityksen 
kannalta välttämättömiä. Ehdotus ei sinänsä ole uusi, koska voimassa 
olevan lastensuojelulain 36 §:n 2 momentti sisältää jo vastaavan 
velvoitteen. Ehdotetun 14 §:n 3 momentin mukaan lapsen ja perheen 
palveluntarpeen johtuessa oleellisilta osin puutteellisista asumisoloista 
tai asunnon puuttumisesta, kunnan on viivytyksettä korjattava puutteet 
asumisoloissa tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Lautakunta 
painottaa, että mikäli esitysehdotus hyväksytään eli subjektiivinen 
oikeus asuntoon toteutuisi esitetyssä laajuudessaan, muodostuisi 
tilanne Helsingin kaupungille taloudellisesti vaikeaksi. Mikäli esitys 
hyväksytään, tulisi kunnille osoittaa sen toteuttamiseen riittävät 
resurssit.

Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut (15 §)

Perheoikeudellisten asioiden toimialaan kuuluvat tehtävät on voimassa 
olevassa sosiaalihuoltolaissa lueteltu lain 17 §. Lisäksi 
sosiaalihuoltolain 27 f §:ssä säädetään sosiaalilautakunnan oikeudesta 
ajaa kannetta eräissä lapsen elatusta koskevissa tilanteissa.  
Lakiesityksessä perheoikeudellisten asioiden toimialaan kuuluvat 
sosiaalihuollon tehtävät luetellaan lain 15 §:ssä siten, että pykälässä on 
lueteltu ne lait, joissa säädetään sosiaalihuollon tehtävistä. Uutta 
sääntelytapaa pidetään onnistuneena ja selkeänä. Luettelon tulee 
kuitenkin olla kattava sisältäen kaikki ne erityislait, joissa 
sosiaalihuollon tehtävistä säädetään. Lakiesityksessä lista on kuitenkin 
vielä puutteellinen ja mm. isyyslaki ja laki lapsen elatuksesta puuttuvat 
listasta.

Sosiaalihuoltolain 27 f §:n osalta ehdotetaan sen siirtämistä lakiin 
lapsen elatuksesta, mutta kuitenkin niin, että siitä poistetaan 
sosiaalihuoltolaissa säädetyt kannerajoitukset. Sosiaalilautakunnan 
kanneoikeus lapsen huoltoa koskevassa asiassa on nimenomaan 
huoltolaissa (14 §), samoin holhoustoimilaissa on säännökset 
sosiaalilautakunnan oikeudesta hakea edunvalvojan määräämistä (72 
§ 2). Vastaavasti sosiaalilautakunnan tai toimielimen oikeudesta nostaa 
kanne elatusavun vahvistamista koskevassa asiassa voitaisiin säätää 
suoraan elatuslain 13 § 1 momentissa erillisenä lauseena ilman 
rajoituksia. Sosiaalihuoltolain 27 f §:n sosiaalilautakunnan 
kanneoikeutta on rajattu tarpeettomasti. Lapsella on aina oikeus saada 
elatusapua vanhemmiltaan ja jos huoltajalla ei ole intressiä tai halua 
nostaa kannetta tai lapsella ei ole huoltajaa tai hän ei ole huoltajansa 
hoidettavana tai muutoin katsotaan, että kanteen ajaminen 
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sosiaalilautakunnan nimissä olisi tarkoituksenmukaista, tulisi kanne 
aina voida ilman rajoituksia nostaa.

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta (15 §:n 1 momentin 12 k. ja 
27 §)

Valvontatehtävän asettaminen sosiaalihuollosta vastaavalle 
toimielimelle vähentää ristiriitojen syntymistä vanhempien välisissä 
suhteissa sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen tapaamisoikeus on 
toteutettava valvottuna, mutta yksityiset toimijat, useimmiten 
yhdistykset, eivät voi antaa palvelua, koska sen kysyntä ylittää 
tarjonnan. Se toteuttaa myös käytännössä lapsen oikeutta pitää 
yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Lapsen ja 
vanhemman välisten tapaamisten turvaaminen joko valvotusti tai 
tuetusti sekä myös valvottujen vaihtojen järjestäminen on tärkeää, jotta 
lapsen oikeus tavata vanhempaansa voidaan toteuttaa vaativissakin 
tilanteissa. Lasten yhdenvertaisuuden toteutuminen koko maassa 
edellyttää tehtävän säätämistä lakisääteiseksi. Tällä hetkellä osa 
kunnista tarjoaa palvelua maksutta kuntalaisille, osassa kuntia palvelua 
ei ole järjestetty lainkaan. Toisaalta kysymys on kunnalle asetettavasta 
uudesta tehtävästä, mikä on ristiriidassa laaditun rakennepoliittisen 
ohjelman kanssa. Rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntien 
lakisääteisiä tehtäviä tuli karsia. Kuntien taloustilanne huomioiden on 
siis tärkeää, että valtio osallistuu kuntien uusien tehtävien 
rahoittamiseen eikä tapaamisten valvontaa tule näin ollen säätää 
kunnan kustantamaksi palveluksi.            

Asumispalvelut (22 §) ja laitospalvelut (23 §)

Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja 
tukiasumisen järjestämistä (22 §) ja niitä annetaan henkilölle, joka 
erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa 
järjestämisessä (23 §). Määritelmät ovat varsin niukkoja. Ehdotuksen 
mukaan palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat 
soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa ja tehostettua 
palveluasumista henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on 
ympärivuorokautista (3 mom.). Palveluasumisella tarkoitetaan 
palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, joihin sisältyvät 
tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja 
edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut 
sekä muun muassa kotisairaanhoito (4 mom.). Määritelmät ja 
palveluasumiseen kuuluvat palvelut sisältävä säännös olisi sekä 
sosiaalihuollon asiakkaiden että palveluasumista järjestävän kunnan 
kannalta hyvä muutos. 

Kasvatus- ja perheneuvonta (26 §)
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Pykäläehdotuksen 1 ja 2 momenteissa määritellään kasvatus- ja 
perheneuvonnan tehtävät ja tavoitteet. Pykälä kuvaa voimassa olevaa 
lakia paremmin toiminnan luonnetta lapsiperheille tarjottavana 
varhaisena tukena, jonka tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia sekä 
tervettä kasvua ja kehitystä. Lapsen myönteisen kehityksen tukeminen 
tapahtuu erityisesti vahvistamalla lapsen vanhempien kykyä ja 
voimavaroja toimivaan vanhemmuuteen. Olisi suotavaa, että 
vanhemmuuden tukeminen kirjattaisiin näkyviin 26 §:ään yhtenä 
kasvatus- ja perheneuvonnan keskeisenä tehtävänä.

Kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden tuloksellisuus perustuu 
perheneuvoloissa lapsiperheille tarjottavaan moniammatilliseen tukeen, 
jossa hyödynnetään laaja-alaisesti sekä sosiaalityön, psykologian että 
lääketieteen tietopohjaa ja menetelmiä. Uudesta lakiluonnoksesta on 
kasvatus- ja perheneuvontaa sääntelevän 26§:n kohdalla jätetty pois 
viittaus sosiaalityöhön. Epäselväksi jää, onko uuden lain myötä 
tarkoituksena muuttaa perheneuvoloiden ammattikuntarakennetta vai 
onko kyseessä vain lakitekstiin sisältyvä epätarkkuus.

Asiakkaan asema ja oikeudet (4 luku)

Lakiehdotuksen 4 luvussa säädetään asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista. Luvun pykäläjärjestystä voidaan pitää oikeudellisen 
informaation jäsentämisen ja ymmärtämisen kannalta 
epätarkoituksenmukaisena. Lautakunta ehdottaa, että pykäläjärjestystä 
muutettaisiin siten, että asiakkaan edun toteuttamisen (31 §) jälkeen 
säädettäisiin itsemääräämisoikeudesta ja osallistumisesta, 
itsemääräämisoikeudesta erityistilanteissa, lasten ja muiden erityistä 
tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteuttamisesta, lapsen mielipiteen 
selvittämisestä ja edunvalvonnasta. Asiakkaan oikeutta saada selvitys 
eri vaihtoehdoista ja tulkitsemista ja kääntämistä koskevat pykälät 
sijoittuisivat luvun loppuun.

Sosiaalihuollon toteuttaminen (5 luku)

Läheisverkoston kartoittaminen (46 §)

Lakiesityksessä on tuotu esiin moniammattillisen yhteistyön lisääminen 
ja asiakkaan omaisten ja muiden läheisten henkilöiden osallistaminen. 
Lautakunta pitää edellä mainituilla toimilla saavutettavia tavoitteita 
kannatettavina, mutta toteaa, että asiakkaan asiakkuuden ja 
asiakkuuteen liittyvien salassa pidettävien tietojen ilmaisemisen rajat 
voivat olla epäselviä. Tämän vuoksi lakiehdotuksessa tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, milloin tietoja voidaan antaa 
salassapitosäännöksistä huolimatta. Tämä tulisi mainita 
pykäläkohtaisesti. Täten läheisverkoston kartoittamista koskevassa 
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pykälässä tulisi epäselvyyksien välttämiseksi säätää, että tietoja 
voidaan antaa salassapitosäännösten estämättä.

Omatyöntekijä (47 §)

Lakiesityksen 47 §:ssä säädetään omatyöntekijästä. Pykälä on 
asiakaslähtöinen lisäys lakiin ja valittu termi vaikuttaa paremmalta kuin 
vastuutyöntekijä. Omatyöntekijä on ihmisläheisempi käsite ja korostaa 
asiakkaiden toimijuutta paremmin kuin vastuutyöntekijä-käsite. 
Asiakkaan tulee tietää, kuka on hänen omatyöntekijänsä.

Omatyöntekijällä on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus, jos:

1) sosiaalihuollon tarve johtuu oleellisilta osin asiakkaan vaikeista 
elämänhallinnan ongelmista;

2) päätöksenteko edellyttää palvelujen yhteensovittamista ja runsaasti 
yksilöllistä harkintaa

Lautakunnan näkemyksen mukaan näistä kahdesta kriteeristä voisi 
muodostua pohja myös palvelutarpeen arvioinnille. Jo palvelutarpeen 
arvioinnissa olisi kyettävä arvioimaan, tarvitseeko asiakas 
omatyöntekijää. Jos kyseessä ovat vaikeat elämänhallinnan ongelmat 
tai palvelujen yhteensovittaminen sekä runsas yksilöllisen harkinnan 
tarve, kyseessä on sosiaalityön asiakas.

Lastensuojelulaki

Ilmoitusvelvollisuus (25 §)

Ehdotetun säännöksen mukaan velvollisuus lastensuojeluilmoituksen 
tekemiseen laajennettaisiin koskemaan tullin, rajavartiolaitoksen ja 
ulosottoviranomaisen palveluksessa oleviin henkilöihin. 
Ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun asianomainen on tehtävässään saanut 
tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista 
lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ehdotus eroaa voimassa olevasta 
säännöksestä siinä, että ilmoitusvelvollisuus syntyy jo kun lapsen 
mainittu olosuhde edellyttää "mahdollista" lastensuojelun tarpeen 
selvittämistä. Yksityiskohtaisista perusteluista ei selviä, onko kyseessä 
tietoinen pyrkimys alentaa ilmoituskynnystä.

Pykälän 3 momenttiin, joka sisältää voimassa olevassa säännöksessä 
ilmoitusvelvollisten henkilöiden velvollisuuden ilmoittaa poliisille, kun 
heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä 
epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta, on lisätty velvollisuus 
ilmoittaa vastaavasti epäillystä lapseen kohdistuneesta pahoinpitelystä 
tai muusta henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta.
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Yksityiskohtaisissa perusteluissa on maininta siitä, että 
lastensuojelulain 25 §:n 3 momenttia sovellettaisiin tilanteissa, joissa 
rikoksen uhri on ilmoituksen tekemisen hetkellä kahdeksaatoista vuotta 
nuorempi. Maininta selventää tilanteita, joissa lastensuojelun tietoon 
tulee nyt jo täysi-ikäiseen henkilöön lapsena kohdistunut 
seksuaalirikos. Näistä on tehty ilmoitus poliisille, koska sekä voimassa 
olevan että ehdotetun säännöksen sanamuodon mukaan 
ilmoitusvelvollisuuden laukaisee tieto lapseen kohdistuneesta 
rikoksesta. Selvennys on tärkeä sen johdosta, että esimerkiksi lapsen 
seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhenee aikaisintaan, kun 
asianomistaja täyttää 28 vuotta (RL:n 8 L:n 1 §:n 5 mom.), minkä 
vuoksi maininta olisi ehkä syytä sisällyttää 25 §:n 3 momenttiin tai ottaa 
uudeksi 4 momentiksi.

Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus (25 d §)

Säännösehdotuksen 1 momentissa on voimassaolevaa 
lastensuojelulakia vastaava säännös toimielimen velvollisuudesta 
ilmoittaa uudelle kotikunnalle, kun lapsi muuttaa 27 §:ssä tarkoitetun 
lastensuojelutarpeen selvityksen aikana toiseen kuntaan. Koska 
säännösehdotuksen 27 § koskee lastensuojeluasiakkuuden alkamista, 
tulisi 25 d §:n 1 momenttia muuttaa tältä osin.

Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen (27 §)

Nykyisen lastensuojelulain mukaan lastensuojelun asiakkuus alkaa, 
ellei ole kyse kiireellisestä toimenpiteestä, kun lastensuojeluasian tultua 
vireille päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys (26 § 3 mom.), 
siis tilanteessa, jossa ei ole vielä tietoa siitä, tarvitseeko perhe 
lastensuojelun palveluja. Ehdotuksen mukaan asiakkuus alkaa 
pääsääntöisesti, kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä on todennut 
palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että lapsen kasvuolosuhteet 
vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi 
vaarantaa omalla käyttäytymisellään terveyttään ja kehitystään. Nämä 
perusteet velvoittavat voimassa olevassa lastensuojelulaissa 
ryhtymään avohuollon tukitoimiin (34 §). Lisäksi ehdotuksen mukaan 
edellytetään, että lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja. 
Ehdotettu muutos on parannus voimassa olevaan lakiin verrattuna, 
koska asiakkuuden alkaminen on kytketty lastensuojelun tarpeen 
alkamiseen.

Lapsen kiireellinen sijoitus (38 §)

Ehdotuksen mukaan kiireellisen sijoituksen perusteena on, että lapsi on 
40 §:ssä mainitusta syystä välittömässä vaarassa. Viittaus 40 §:ään 
tarkoittaa, että puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet 
uhkaavat vakavasti vaarantaa hänen terveyttään tai kehitystään tai että 
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lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä 
päihteitä tai syyllistymällä rikokseen taikka muulla niihin rinnastettavalla 
käyttäytymisellään. Voimassa olevassa säännöksessä on perusteena 
paitsi välitön vaara 40 §:ssä tarkoitetusta syystä, myös se, että lapsi on 
muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Lisäksi 
edellytyksenä on ehdotuksen mukaan, että kiireellinen sijoitus on 
lapsen edun mukainen ratkaisu ja että muut kiireelliset tukitoimet eivät 
olisi lapsen terveyden ja kehityksen mukaisen huolenpidon 
toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia. Lapsen kiireellinen sijoitus 
lienee useimmiten lasta traumatisoiva kokemus ja varsin voimakas 
perheen autonomiaan kohdistuva viranomaisinterventio. Tämän ja 
lastensuojelulain taustalla olevan lievimmän riittävän intervention 
periaatteen johdosta ehdotettu tiukennus on kannatettava.

Lakiehdotuksessa esitetään koko perheen sijoitusta tai tehostettua 
perhetyötä vaihtoehdoksi kiireelliselle sijoitukselle. Koko perheen 
sijoitusten korostaminen ja lisääminen merkitsee huomattavaa 
kustannusten nousua. Lisäksi koska kiireelliset sijoitukset painottuvat 
nuorten ikäryhmään, nuoren sijoittaminen yhdessä hänen perheensä 
kanssa ei aina ole asianmukainen vaihtoehto nuoren tilanteen 
parantamiseksi. Lautakunta katsoo, että koko perheen sijoituksen 
korostamisen lisäksi tulisi korostaa lapsen kotiin ja toimintaympäristöön 
annettavien palvelujen intensiteetin lisäämistä, ajallisen keston ja 
vuorokauden eri aikoina tapahtuvan kotiin annettavan tuen lisäämistä.

Käsittely

Esittelijä korjasi ehdotuksensa otsikon "Oma työntekijä (47§)" viimeisen 
kappaleen viimeisen lauseen kuulumaan seuraavasti: "Jos kyseessä 
ovat vaikeat elämänhallinnan ongelmat tai palvelujen 
yhteensovittaminen sekä runsas yksilöllisen harkinnan tarve, kyseessä 
on sosiaalityön asiakas."

Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lausuntoehdotuksen otsikon "Yksityiskohtainen 
tarkastelu" ensimmäisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava teksti: 
Lautakunta esittää lisäksi, että sosiaalihuoltolainsäädännön 
uudistuksessa huomioidaan sosiaalihuoltolaki ja kaikki erityislait 
tasapainoisena kokonaisuutena, ja sosiaalihuoltolaissa pyritään lasten 
ja perheiden palvelujen lisäksi muiden erityisryhmien palveluiden 
huomioimiseen tasapuolisesti.

Kannattajat: Gunvor Brettschneider

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä 
varapuheenjohtaja Seija Muurisen esittämän ja jäsen Gunvor 
Brettschneiderin kannattaman vastaehdotuksen.
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lausuntoehdotuksen otsikon "Lapsen kiireellinen 
sijoitus (38 §) toisen kappaleen kohta ”Lisäksi koska kiireelliset 
sijoitukset painottuvat nuorten ikäryhmään, nuoren sijoittaminen 
yhdessä hänen perheensä kanssa ei ole asianmukainen vaihtoehto 
nuoren tilanteen parantamiseksi. Lautakunta katsoo, että koko perheen 
sijoituksen korostamisen sijasta tulisi korostaa lapsen kotiin ja 
toimintaympäristöön annettavien palvelujen intensiteetin lisäämistä, 
ajallisen keston ja vuorokauden eri aikoina tapahtuvan kotiin 
annettavan tuen lisäämistä.” muutetaan muotoon ”Lisäksi koska 
kiireelliset sijoitukset painottuvat nuorten ikäryhmään, nuoren 
sijoittaminen yhdessä hänen perheensä kanssa ei aina ole 
asianmukainen vaihtoehto nuoren tilanteen parantamiseksi. Lautakunta 
katsoo, että koko perheen sijoituksen korostamisen lisäksi tulisi 
korostaa lapsen kotiin ja toimintaympäristöön annettavien palvelujen 
intensiteetin lisäämistä, ajallisen keston ja vuorokauden eri aikoina 
tapahtuvan kotiin annettavan tuen lisäämistä.”

Kannattajat: Joonas Leppänen

Vastaehdotus:
Laura Nordström: Otsikon "Lapsen terveyden ja kehityksen 
turvaaminen (14 §)" alla olevan kappaleen kohdasta "Ehdotetun 14 §:n 
3 momentin mukaan lapsen ja perheen palveluntarpeen johtuessa 
oleellisilta osin puutteellisista asumisoloista
tai asunnon puuttumisesta, kunnan on viivytyksettä korjattava puutteet 
asumisoloissa tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Lautakunta 
vastustaa esitysehdotusta ja painottaa, että tilanne muodostuisi 
Helsingin kaupungille taloudellisesti kestämättömäksi, mikäli
subjektiivinen oikeus asuntoon toteutuisi esitetyssä laajuudessa." 
viimeinen lause muutetaan muotoon
"Lautakunta painottaa, että mikäli esitysehdotus hyväksytään eli 
subjektiivinen oikeus asuntoon toteutuisi esitetyssä laajuudessaan, 
muodostuisi tilanne Helsingin kaupungille taloudellisesti vaikeaksi. 
Mikäli esitys hyväksytään, tulisi kunnille osoittaa sen toteuttamiseen 
riittävät resurssit."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen 
Laura Nordströmin esittämän ja jäsen Anna Vuorjoen kannattaman 
vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Otsikon "Oma työntekijä (47 §)" loppuun lisätään teksti: 
"Lautakunta pitää tärkeänä, että vaativia sosiaalihuollon tehtäviä 
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suorittavilla työntekijöillä on sosiaalityöntekijän kelpoisuus kaikissa 
sosiaalihuollon palveluissa." 

Kannattajat: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Otsikon "Oma työntekijä (47§)" viimeisen kappaleen 
viimeisessä lauseessa muutetaan sana ja sanaksi tai: Jos kyseessä 
ovat vaikeat elämänhallinnan ongelmat
tai palvelujen yhteensovittaminen sekä runsas yksilöllisen harkinnan
tarve, kyseessä on sosiaalityön asiakas.
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen otsikon "Lapsen kiireellinen sijoitus 
(38 §) toisen kappaleen kohta ”Lisäksi koska kiireelliset sijoitukset 
painottuvat nuorten ikäryhmään, nuoren sijoittaminen yhdessä hänen 
perheensä kanssa ei ole asianmukainen vaihtoehto nuoren tilanteen 
parantamiseksi. Lautakunta katsoo, että koko perheen sijoituksen 
korostamisen sijasta tulisi korostaa lapsen kotiin ja toimintaympäristöön 
annettavien palvelujen intensiteetin lisäämistä, ajallisen keston ja 
vuorokauden eri aikoina tapahtuvan kotiin annettavan tuen lisäämistä.” 
muutetaan muotoon ”Lisäksi koska kiireelliset sijoitukset painottuvat 
nuorten ikäryhmään, nuoren sijoittaminen yhdessä hänen perheensä 
kanssa ei aina ole asianmukainen vaihtoehto nuoren tilanteen 
parantamiseksi. Lautakunta katsoo, että koko perheen sijoituksen 
korostamisen lisäksi tulisi korostaa lapsen kotiin ja toimintaympäristöön 
annettavien palvelujen intensiteetin lisäämistä, ajallisen keston ja 
vuorokauden eri aikoina tapahtuvan kotiin annettavan tuen lisäämistä.”

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 8
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, 
Laura Nordström, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 8 - 5 jäsen Anna 
Vuorjoen esittämän ja jäsen Joonas Leppäsen kannattaman 
vastaehdotuksen

2 äänestys

JAA-ehdotus: Otsikon "Oma työntekijä (47§)" viimeisen kappaleen 
viimeisessä lauseessa muutetaan sana ja sanaksi tai: Jos kyseessä 
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ovat vaikeat elämänhallinnan ongelmat
tai palvelujen yhteensovittaminen sekä runsas yksilöllisen harkinnan
tarve, kyseessä on sosiaalityön asiakas.
EI-ehdotus: Otsikon "Oma työntekijä (47 §)" loppuun lisätään teksti: 
"Lautakunta pitää tärkeänä, että vaativia sosiaalihuollon tehtäviä 
suorittavilla työntekijöillä on sosiaalityöntekijän kelpoisuus kaikissa 
sosiaalihuollon palveluissa." 

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen esittämä ja jäsen Joonas Leppäsen kannattama 
vastaehdotus hävisi esittelijän muutetulle ehdotukselle äänin 4 - 9.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 STMn lausuntopyyntö, HE sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi

2 Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi seuraavan lausunnon: 

"Sosiaalihuoltolain valmistelu ja voimaantulo
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Sosiaalihuoltolain uudistuksen ensimmäisen vaiheen on tarkoitus tulla 
voimaan 1.1.2015. Sosiaalihuollon järjestämistä, rahoitusta, ohjausta, 
valvontaa ja kehittämistä koskeva valmistelu on käynnissä ja se on 
tarkoitus toteuttaa järjestämislain yhteydessä. Vielä ei ole tiedossa 
minkälaisissa rakenteissa ohjauksen, valvonnan kehittämisen, 
tutkimuksen ja koulutuksen sisältösäännökset toteutetaan. 

Nyt valmisteltu lakiehdotus sosiaalihuoltolaiksi edellyttäisi 
toteutuessaan sosiaalihuollon ja lastensuojelun henkilöstön 
kouluttamista, perehdyttämistä ja ohjeistusta uusien säännösten 
soveltamisesta käytännön sosiaalityössä. Ne vaativat myös tällä 
hetkellä sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa noudatettavien 
työtapojen uudelleen arviointia ja ainakin joiltain osin niiden 
muuttamista. Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtymistä 
Kansaneläkelaitoksen vastattavaksi ja sen aiheuttamia muutoksia 
kunnan sosiaalitoimen työn uudelleenorganisointiin ei ole esityksessä 
huomioitu lainkaan.

Budjettilakina sosiaalihuoltolailla olisi vaikutusta lisäksi kunnan ensi 
vuoden talouteen. Uudistuksien kustannusvaikutuksia ei kuitenkaan ole 
voitu ottaa huomioon kaupungin ensi vuoden talousarviovalmistelussa.

Lautakunta katsoo, että sosiaalihuoltolain voimaantuloaikataulu on liian 
nopea talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi tarvittaviin muutoksiin 
nähden. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamiskokonaisuuden 
läpiviemisessä tulisi erityistä huomiota kiinnittää lainsäädännön 
selkeyteen ja uudistamisen aikatauluttamiseen. Kustannusten hallinta 
ja lain toimeenpanoon valmistautuminen edellyttävät vähintään 
porrastusta säännösten voimaantulossa. Lautakunta katsoo, että 
sosiaalihuoltolain uudistuksen voimaantuloa pitää myöhentää ja sen 
valmistelu tulee kytkeä kiinteästi järjestämislain valmisteluun.

Kustannusvaikutukset

Hallituksen 23.8.2013 tekemässä rakennepoliittisessa ohjelmassa 
tavoitteena on purkaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita siten, että vuoden 
2017 tilanteessa saavutetaan miljardin euron säästö kuntien 
toimintamenoissa. Lisäksi miljardi euroa on tarkoitus kattaa 
verorahoituksella ja kuntien omin toimin muun muassa tuottavuutta 
parantamalla. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta on päätetty 
hallituksen neuvotteluissa 29.11.2013.

Lautakunta katsoo, että sosiaalihuoltolakia koskevan esityksen 
kustannusvaikutuksia käsittelevä osuus aiheuttaa epävarmuutta siitä, 
miten suuria kustannuksia laki voimaantullessaan kunnille aiheuttaisi. 
Myöskään esityksen rakennepoliittisen ohjelman tarkistamista koskeva 
osuus (s. 121) ei tuo selvyyttä kustannusvaikutuksiin. 
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Esityksessä on todettu, että uusi sosiaalihuoltolaki vaatii 
valtakunnallisesti 720 uuden työntekijän palkkaamista. Tästä on 
arvioitu syntyvän kunnille vuositasolla 160 miljoonan euron 
lisäkustannus. Mainitun 720 työntekijän lisäyksen kustannusarvio 
sisältää todennäköisesti ainoastaan henkilöstökulut, jolloin tästä 
aiheutuvat lisäkustannukset ovat huomattavasti arvioitua suuremmat. 

Uudistuksen kustannusneutraalien toimenpiteiden osalta todetaan, että 
sosiaalisessa kuntoutuksessa tehtävärakennetta muuttamalla saatava 
säästö käytettäisi työntekijämitoituksen parantamiseen. Esityksestä ei 
kuitenkaan käy ilmi, mitä tehtävärakenteen muuttaminen varsinaisesti 
tarkoittaa. Kuljetuspalvelujen osalta palveluvalikoimaa laajentamalla 
olisi mahdollista vaikuttaa toiminnasta syntyviin kustannuksiin. 
Epäselväksi kuitenkin jää, miten sosiaalihuoltolain ja 
vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttöä koskevat 
säännöt muuttuisivat. 

Lain kustannusvaikutuksia koskevassa luvussa ei ole 
kustannussäästöistä arviota. Perusteluissa on ainoastaan todettu, että 
säästöt kohdennetaan säästöjen edellyttämiin toimenpiteisiin, jolloin 
säästöjä ei tosiasiassa synny. 

Lautakunnan näkemyksen mukaan lakiehdotus sisältää toimenpiteitä, 
jotka toteutuessaan aiheuttavat kunnille merkittäviä lisäkustannuksia. 
Lautakunta toteaa, että lisäkustannusten aiheuttaminen on ristiriidassa 
hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kanssa ja kuntiin kohdistuvien 
kustannusten lisäämistä ei voida pitää hyväksyttävänä. Kunnille ei tule 
esittää sellaisia velvoitteita, joihin ei saada kustannuksia vastaavaa 
rahoitusta tai joita ei käytännössä esimerkiksi työntekijäpulan takia ole 
mahdollista toteuttaa. 

Valmisteluaikataulu

Sosiaalihuollon keskeisistä muutosehdotuksista annettavan 
perusteellisen ja perustellun lausunnon antaminen ministeriön 
toivomassa määräajassa on kohtuuton tehtävä. Sosiaalihuoltolain 
muutos vaikuttaa sosiaali- ja terveysviraston toimialalla laajasti sekä 
sovellettavuuden että taloudellisten vaikutusten osalta. Yleislain 
vaikutukset kuntalaisiin ja työntekijöihin ovat laajat, josta syystä myös 
asiakasrajapinnassa olevien työntekijöiden mielipiteen kuuleminen 
lainvalmisteluvaiheessa olisi tärkeää. Lautakunta toteaa, että annettu 
määräaika ei mahdollista kattavaa pykäläkohtaista tarkastelua 
annetusta esityksestä.

Lakiehdotuksen yksityiskohtainen tarkastelu, sellaisena kuin se 
annetussa aikataulussa on ollut mahdollista tehdä, on seuraavana.
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Yksityiskohtainen tarkastelu

Yleistä 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana 
lainsäädäntöuudistuksen tavoitteita siitä, että sosiaalihuollon 
lainsäädännössä painotettaisiin yhä enemmän ennaltaehkäisevää 
sosiaalityötä sekä varhaista puuttumista ja hyvinvoinnin edistämistä. 
Lautakunta kannattaa siirtymistä jälkikäteisestä ongelmakeskeisestä 
puuttumisesta kuntalaisten voimavarojen vahvistamiseen ja arjen 
tukemista kuntalaisten omassa arkiympäristössä. 

Lisäksi kuntalaisten mielipiteen kuuleminen ja 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä kunnan 
tiedottamisvelvollisuus lisäävät lautakunnan näkemyksen mukaan 
sosiaalista yhdenvertaisuutta. Kannatettavaa on myös 
kokonaisvaltainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen asiakaslähtöinen 
työskentely asiakkaan ja tämän läheisten kanssa, ottaen kuitenkin 
huomioon, etteivät kaikki omaissuhteet ole tukevia ja rakentavia. 
Omaisten ja muiden asiakkaalle läheisten henkilöiden tukeminen ja 
osallistaminen palvelujen suunnittelun toteuttamiseen on silti 
tarpeellista ja parhaimmillaan se voisi vähentää kuntapalvelujen 
tarvetta.

Valittava sääntelymalli

Sosiaali- ja terveysministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt 
lausunnonantajia esittämään näkemyksen valittavasta sääntelymallista. 
Esitysluonnoksessa on esitetty kolme vaihtoehtoista sääntelymallia. 
Ensimmäinen sääntelymalli mahdollistaisi jatkossa asiakaslain ja 
potilaslain yhdistämisen. Toisessa sääntelymallissa yhdistettäisiin 
sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki, jolloin kaikki 
sosiaalihuollon asiakkaiden kannalta olennaiset säännökset olisi koottu 
yhteen lakiin.

Lautakunta pitää kannatettavimpana esitysehdotukseen valittua 
sääntelymallia kolme, jolla siirrettäisiin sosiaalihuollon asiakaslain 
kohtelua koskevat säännökset uuteen sosiaalihuoltolakiin ja tietosuojaa 
koskevat säännökset lakiin sosiaalihuollon asiakirjoista. Tämä 
sääntelymalli olisi lautakunnan näkemyksen mukaan lainsäädännön 
systematisoinnin, hallittavuuden ja tulkitsemisen kannalta 
asianmukaisin vaihtoehto. Lautakunta korostaa kuitenkin, että sekä 
sosiaalihuoltolakia että sosiaalihuollon asiakirjoista annettua lakia 
koskevat esitykset olisi valmisteltava yhdessä järjestämislain kanssa 
siten, että voimaantuloaikataulu olisi näiden lakien osalta yhtenäinen.

Sosiaalihuoltolaki
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Soveltamisala (1 luku)

Määritelmät (4 §)

Lakiehdotuksessa käytettyjen käsitteiden määrittelyä pidetään tärkeänä 
(4 §). Lautakunta katsoo kuitenkin, että erityispalvelujen määritelmää 
tulisi selkeyttää. Muun muassa aikuissosiaalityössä on toimintoja, 
joissa tarvitaan kokonaisvaltaista tilanteen selvitystä, palveluiden 
yhteensovittamista ja koordinointia. 

Kunnan yleiset velvollisuudet (2 luku)

Hyvinvointia edistävän tiedon ja asiantuntemuksen käyttö (7 §)

Lakiehdotuksessa tuodaan esille rakenteellisen sosiaalityön ja 
sosiaalihuollollisen tiedon tuottamisen ja tiedon välittämisen tärkeys. 
Siitä puuttuu kuitenkin selkeä kannanotto, miten tällainen tieto ja sen 
välittäminen tuodaan valtion, kunnan tai sosiaali- ja terveysalueen 
päätöksentekoprosessiin järjestämissuunnitelmaa lukuun ottamatta.

Sosiaalipalvelut (3 luku)

Lapsen terveyden ja kehityksen turvaaminen (14 §)

Säännösehdotuksen 1 momentin mukaan perheellä olisi subjektiivinen 
oikeus sosiaalipalveluihin, jotka ovat lapsen terveyden ja kehityksen 
kannalta välttämättömiä. Ehdotus ei sinänsä ole uusi, koska voimassa 
olevan lastensuojelulain 36 §:n 2 momentti sisältää jo vastaavan 
velvoitteen. Ehdotetun 14 §:n 3 momentin mukaan lapsen ja perheen 
palveluntarpeen johtuessa oleellisilta osin puutteellisista asumisoloista 
tai asunnon puuttumisesta, kunnan on viivytyksettä korjattava puutteet 
asumisoloissa tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Lautakunta 
vastustaa esitysehdotusta ja painottaa, että tilanne muodostuisi 
Helsingin kaupungille taloudellisesti kestämättömäksi, mikäli 
subjektiivinen oikeus asuntoon toteutuisi esitetyssä laajuudessa.

Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut (15 §)

Perheoikeudellisten asioiden toimialaan kuuluvat tehtävät on voimassa 
olevassa sosiaalihuoltolaissa lueteltu lain 17 §. Lisäksi 
sosiaalihuoltolain 27 f §:ssä säädetään sosiaalilautakunnan oikeudesta 
ajaa kannetta eräissä lapsen elatusta koskevissa tilanteissa.  
Lakiesityksessä perheoikeudellisten asioiden toimialaan kuuluvat 
sosiaalihuollon tehtävät luetellaan lain 15 §:ssä siten, että pykälässä on 
lueteltu ne lait, joissa säädetään sosiaalihuollon tehtävistä. Uutta 
sääntelytapaa pidetään onnistuneena ja selkeänä. Luettelon tulee 
kuitenkin olla kattava sisältäen kaikki ne erityislait, joissa 
sosiaalihuollon tehtävistä säädetään. Lakiesityksessä lista on kuitenkin 
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vielä puutteellinen ja mm. isyyslaki ja laki lapsen elatuksesta puuttuvat 
listasta.

Sosiaalihuoltolain 27 f §:n osalta ehdotetaan sen siirtämistä lakiin 
lapsen elatuksesta, mutta kuitenkin niin, että siitä poistetaan 
sosiaalihuoltolaissa säädetyt kannerajoitukset. Sosiaalilautakunnan 
kanneoikeus lapsen huoltoa koskevassa asiassa on nimenomaan 
huoltolaissa (14 §), samoin holhoustoimilaissa on säännökset 
sosiaalilautakunnan oikeudesta hakea edunvalvojan määräämistä (72 
§ 2). Vastaavasti sosiaalilautakunnan tai toimielimen oikeudesta nostaa 
kanne elatusavun vahvistamista koskevassa asiassa voitaisiin säätää 
suoraan elatuslain 13 § 1 momentissa erillisenä lauseena ilman 
rajoituksia. Sosiaalihuoltolain 27 f §:n sosiaalilautakunnan 
kanneoikeutta on rajattu tarpeettomasti. Lapsella on aina oikeus saada 
elatusapua vanhemmiltaan ja jos huoltajalla ei ole intressiä tai halua 
nostaa kannetta tai lapsella ei ole huoltajaa tai hän ei ole huoltajansa 
hoidettavana tai muutoin katsotaan, että kanteen ajaminen 
sosiaalilautakunnan nimissä olisi tarkoituksenmukaista, tulisi kanne 
aina voida ilman rajoituksia nostaa.

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta (15 §:n 1 momentin 12 k. ja 
27 §)

Valvontatehtävän asettaminen sosiaalihuollosta vastaavalle 
toimielimelle vähentää ristiriitojen syntymistä vanhempien välisissä 
suhteissa sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen tapaamisoikeus on 
toteutettava valvottuna, mutta yksityiset toimijat, useimmiten 
yhdistykset, eivät voi antaa palvelua, koska sen kysyntä ylittää 
tarjonnan. Se toteuttaa myös käytännössä lapsen oikeutta pitää 
yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Lapsen ja 
vanhemman välisten tapaamisten turvaaminen joko valvotusti tai 
tuetusti sekä myös valvottujen vaihtojen järjestäminen on tärkeää, jotta 
lapsen oikeus tavata vanhempaansa voidaan toteuttaa vaativissakin 
tilanteissa. Lasten yhdenvertaisuuden toteutuminen koko maassa 
edellyttää tehtävän säätämistä lakisääteiseksi. Tällä hetkellä osa 
kunnista tarjoaa palvelua maksutta kuntalaisille, osassa kuntia palvelua 
ei ole järjestetty lainkaan. Toisaalta kysymys on kunnalle asetettavasta 
uudesta tehtävästä, mikä on ristiriidassa laaditun rakennepoliittisen 
ohjelman kanssa. Rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntien 
lakisääteisiä tehtäviä tuli karsia. Kuntien taloustilanne huomioiden on 
siis tärkeää, että valtio osallistuu kuntien uusien tehtävien 
rahoittamiseen eikä tapaamisten valvontaa tule näin ollen säätää 
kunnan kustantamaksi palveluksi.            

Asumispalvelut (22 §) ja laitospalvelut (23 §)
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Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja 
tukiasumisen järjestämistä (22 §) ja niitä annetaan henkilölle, joka 
erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa 
järjestämisessä (23 §). Määritelmät ovat varsin niukkoja. Ehdotuksen 
mukaan palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat 
soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa ja tehostettua 
palveluasumista henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on 
ympärivuorokautista (3 mom.). Palveluasumisella tarkoitetaan 
palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, joihin sisältyvät 
tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja 
edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut 
sekä muun muassa kotisairaanhoito (4 mom.). Määritelmät ja 
palveluasumiseen kuuluvat palvelut sisältävä säännös olisi sekä 
sosiaalihuollon asiakkaiden että palveluasumista järjestävän kunnan 
kannalta hyvä muutos. 

Kasvatus- ja perheneuvonta (26 §)

Pykäläehdotuksen 1 ja 2 momenteissa määritellään kasvatus- ja 
perheneuvonnan tehtävät ja tavoitteet. Pykälä kuvaa voimassa olevaa 
lakia paremmin toiminnan luonnetta lapsiperheille tarjottavana 
varhaisena tukena, jonka tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia sekä 
tervettä kasvua ja kehitystä. Lapsen myönteisen kehityksen tukeminen 
tapahtuu erityisesti vahvistamalla lapsen vanhempien kykyä ja 
voimavaroja toimivaan vanhemmuuteen. Olisi suotavaa, että 
vanhemmuuden tukeminen kirjattaisiin näkyviin 26 §:ään yhtenä 
kasvatus- ja perheneuvonnan keskeisenä tehtävänä.

Kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden tuloksellisuus perustuu 
perheneuvoloissa lapsiperheille tarjottavaan moniammatilliseen tukeen, 
jossa hyödynnetään laaja-alaisesti sekä sosiaalityön, psykologian että 
lääketieteen tietopohjaa ja menetelmiä. Uudesta lakiluonnoksesta on 
kasvatus- ja perheneuvontaa sääntelevän 26§:n kohdalla jätetty pois 
viittaus sosiaalityöhön. Epäselväksi jää, onko uuden lain myötä 
tarkoituksena muuttaa perheneuvoloiden ammattikuntarakennetta vai 
onko kyseessä vain lakitekstiin sisältyvä epätarkkuus.

Asiakkaan asema ja oikeudet (4 luku)

Lakiehdotuksen 4 luvussa säädetään asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista. Luvun pykäläjärjestystä voidaan pitää oikeudellisen 
informaation jäsentämisen ja ymmärtämisen kannalta 
epätarkoituksenmukaisena. Lautakunta ehdottaa, että pykäläjärjestystä 
muutettaisiin siten, että asiakkaan edun toteuttamisen (31 §) jälkeen 
säädettäisiin itsemääräämisoikeudesta ja osallistumisesta, 
itsemääräämisoikeudesta erityistilanteissa, lasten ja muiden erityistä 
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tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteuttamisesta, lapsen mielipiteen 
selvittämisestä ja edunvalvonnasta. Asiakkaan oikeutta saada selvitys 
eri vaihtoehdoista ja tulkitsemista ja kääntämistä koskevat pykälät 
sijoittuisivat luvun loppuun.

Sosiaalihuollon toteuttaminen (5 luku)

Läheisverkoston kartoittaminen (46 §)

Lakiesityksessä on tuotu esiin moniammattillisen yhteistyön lisääminen 
ja asiakkaan omaisten ja muiden läheisten henkilöiden osallistaminen. 
Lautakunta pitää edellä mainituilla toimilla saavutettavia tavoitteita 
kannatettavina, mutta toteaa, että asiakkaan asiakkuuden ja 
asiakkuuteen liittyvien salassa pidettävien tietojen ilmaisemisen rajat 
voivat olla epäselviä. Tämän vuoksi lakiehdotuksessa tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, milloin tietoja voidaan antaa 
salassapitosäännöksistä huolimatta. Tämä tulisi mainita 
pykäläkohtaisesti. Täten läheisverkoston kartoittamista koskevassa 
pykälässä tulisi epäselvyyksien välttämiseksi säätää, että tietoja 
voidaan antaa salassapitosäännösten estämättä.

Omatyöntekijä (47 §)

Lakiesityksen 47 §:ssä säädetään omatyöntekijästä. Pykälä on 
asiakaslähtöinen lisäys lakiin ja valittu termi vaikuttaa paremmalta kuin 
vastuutyöntekijä. Omatyöntekijä on ihmisläheisempi käsite ja korostaa 
asiakkaiden toimijuutta paremmin kuin vastuutyöntekijä-käsite. 
Asiakkaan tulee tietää, kuka on hänen omatyöntekijänsä.

Omatyöntekijällä on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus, jos:

1) sosiaalihuollon tarve johtuu oleellisilta osin asiakkaan vaikeista 
elämänhallinnan ongelmista;

2) päätöksenteko edellyttää palvelujen yhteensovittamista ja runsaasti 
yksilöllistä harkintaa

Lautakunnan näkemyksen mukaan näistä kahdesta kriteeristä voisi 
muodostua pohja myös palvelutarpeen arvioinnille. Jo palvelutarpeen 
arvioinnissa olisi kyettävä arvioimaan, tarvitseeko asiakas 
omatyöntekijää. Jos kyseessä ovat vaikeat elämänhallinnan ongelmat 
ja palvelujen yhteensovittaminen sekä runsas yksilöllisen harkinnan 
tarve, kyseessä on sosiaalityön asiakas.

Lastensuojelulaki

Ilmoitusvelvollisuus (25 §)
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Ehdotetun säännöksen mukaan velvollisuus lastensuojeluilmoituksen 
tekemiseen laajennettaisiin koskemaan tullin, rajavartiolaitoksen ja 
ulosottoviranomaisen palveluksessa oleviin henkilöihin. 
Ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun asianomainen on tehtävässään saanut 
tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista 
lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ehdotus eroaa voimassa olevasta 
säännöksestä siinä, että ilmoitusvelvollisuus syntyy jo kun lapsen 
mainittu olosuhde edellyttää "mahdollista" lastensuojelun tarpeen 
selvittämistä. Yksityiskohtaisista perusteluista ei selviä, onko kyseessä 
tietoinen pyrkimys alentaa ilmoituskynnystä.

Pykälän 3 momenttiin, joka sisältää voimassa olevassa säännöksessä 
ilmoitusvelvollisten henkilöiden velvollisuuden ilmoittaa poliisille, kun 
heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä 
epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta, on lisätty velvollisuus 
ilmoittaa vastaavasti epäillystä lapseen kohdistuneesta pahoinpitelystä 
tai muusta henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta.

Yksityiskohtaisissa perusteluissa on maininta siitä, että 
lastensuojelulain 25 §:n 3 momenttia sovellettaisiin tilanteissa, joissa 
rikoksen uhri on ilmoituksen tekemisen hetkellä kahdeksaatoista vuotta 
nuorempi. Maininta selventää tilanteita, joissa lastensuojelun tietoon 
tulee nyt jo täysi-ikäiseen henkilöön lapsena kohdistunut 
seksuaalirikos. Näistä on tehty ilmoitus poliisille, koska sekä voimassa 
olevan että ehdotetun säännöksen sanamuodon mukaan 
ilmoitusvelvollisuuden laukaisee tieto lapseen kohdistuneesta 
rikoksesta. Selvennys on tärkeä sen johdosta, että esimerkiksi lapsen 
seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhenee aikaisintaan, kun 
asianomistaja täyttää 28 vuotta (RL:n 8 L:n 1 §:n 5 mom.), minkä 
vuoksi maininta olisi ehkä syytä sisällyttää 25 §:n 3 momenttiin tai ottaa 
uudeksi 4 momentiksi.

Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus (25 d §)

Säännösehdotuksen 1 momentissa on voimassaolevaa 
lastensuojelulakia vastaava säännös toimielimen velvollisuudesta 
ilmoittaa uudelle kotikunnalle, kun lapsi muuttaa 27 §:ssä tarkoitetun 
lastensuojelutarpeen selvityksen aikana toiseen kuntaan. Koska 
säännösehdotuksen 27 § koskee lastensuojeluasiakkuuden alkamista, 
tulisi 25 d §:n 1 momenttia muuttaa tältä osin.

Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen (27 §)

Nykyisen lastensuojelulain mukaan lastensuojelun asiakkuus alkaa, 
ellei ole kyse kiireellisestä toimenpiteestä, kun lastensuojeluasian tultua 
vireille päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys (26 § 3 mom.), 
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siis tilanteessa, jossa ei ole vielä tietoa siitä, tarvitseeko perhe 
lastensuojelun palveluja. Ehdotuksen mukaan asiakkuus alkaa 
pääsääntöisesti, kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä on todennut 
palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että lapsen kasvuolosuhteet 
vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi 
vaarantaa omalla käyttäytymisellään terveyttään ja kehitystään. Nämä 
perusteet velvoittavat voimassa olevassa lastensuojelulaissa 
ryhtymään avohuollon tukitoimiin (34 §). Lisäksi ehdotuksen mukaan 
edellytetään, että lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja. 
Ehdotettu muutos on parannus voimassa olevaan lakiin verrattuna, 
koska asiakkuuden alkaminen on kytketty lastensuojelun tarpeen 
alkamiseen.

Lapsen kiireellinen sijoitus (38 §)

Ehdotuksen mukaan kiireellisen sijoituksen perusteena on, että lapsi on 
40 §:ssä mainitusta syystä välittömässä vaarassa. Viittaus 40 §:ään 
tarkoittaa, että puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet 
uhkaavat vakavasti vaarantaa hänen terveyttään tai kehitystään tai että 
lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä 
päihteitä tai syyllistymällä rikokseen taikka muulla niihin rinnastettavalla 
käyttäytymisellään. Voimassa olevassa säännöksessä on perusteena 
paitsi välitön vaara 40 §:ssä tarkoitetusta syystä, myös se, että lapsi on 
muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Lisäksi 
edellytyksenä on ehdotuksen mukaan, että kiireellinen sijoitus on 
lapsen edun mukainen ratkaisu ja että muut kiireelliset tukitoimet eivät 
olisi lapsen terveyden ja kehityksen mukaisen huolenpidon 
toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia. Lapsen kiireellinen sijoitus 
lienee useimmiten lasta traumatisoiva kokemus ja varsin voimakas 
perheen autonomiaan kohdistuva viranomaisinterventio. Tämän ja 
lastensuojelulain taustalla olevan lievimmän riittävän intervention 
periaatteen johdosta ehdotettu tiukennus on kannatettava.

Lakiehdotuksessa esitetään koko perheen sijoitusta tai tehostettua 
perhetyötä vaihtoehdoksi kiireelliselle sijoitukselle. Koko perheen 
sijoitusten korostaminen ja lisääminen merkitsee huomattavaa 
kustannusten nousua. Lisäksi koska kiireelliset sijoitukset painottuvat 
nuorten ikäryhmään, nuoren sijoittaminen yhdessä hänen perheensä 
kanssa ei ole asianmukainen vaihtoehto nuoren tilanteen 
parantamiseksi. Lautakunta katsoo, että koko perheen sijoituksen 
korostamisen sijasta tulisi korostaa lapsen kotiin ja toimintaympäristöön 
annettavien palvelujen intensiteetin lisäämistä, ajallisen keston ja 
vuorokauden eri aikoina tapahtuvan kotiin annettavan tuen lisäämistä. 

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pidentänyt lausunnonantoaikaa 
lausuntopyynnölle 17.6.2014 saakka.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 STMn lausuntopyyntö, HE sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi

2 Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi
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Kaupunginhallitus
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§ 253
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloitteesta koskien 
kotisairaalatoiminnan ja kodissa tapahtuvan saattohoidon 
edistämistä 

HEL 2014-002638 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa toteutetaan HYKS-alueen ja 
sosiaali- ja terveysmiesteriön suositusten sekä terveydenhuoltolain 
mukaista saattohoidon kolmiportaista palvelujärjestelmää. Mallin 
mukaan perustason (taso A) saattohoitoa toteuttavat kaikki 
terveydenhuollon yksiköt, sosiaalitoimeen kuuluvat hoito- ja 
hoivayksiköt sekä kotihoito. Tason B alueelliset saattohoitoyksiköt 
muodostuvat kotisairaaloista ja näiden tukiosastoista sekä 
saattohoitoon erikoistuneista sairaalaosastoista. Nämä yksiköt 
toteuttavat saattohoitoa ja toimivat alueellisina konsultoivina yksiköinä 
sekä vastaavat alueensa koulutuksesta. Tason C muodostavat 
yliopistosairaaloiden palliatiiviset yksiköt ja saattohoitokodit. Nämä 
vastaavat vaativan tason hoidosta, koulutuksesta, opetuksesta ja alan 
tutkimuksesta. 

Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto toimii HYKS-alueen saattohoidon 
ohjausryhmässä, joka muun muassa järjestää koulutusta alueen 
toimijoille, seuraa saattohoidon tilannetta eri kunnissa ja tekee 
tutkimusta saattohoidosta.

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan aktiivista 
kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon 
mahdollisuuksia ei enää ole. Palliatiivisen hoidon loppuvaihe on 
saattohoito. Kaikissa kaupunginsairaalan sairaaloissa ja 
palvelualueiden lääkäripalveluissa on lääkäreitä, joilla on palliatiivisen 
lääketieteen erityispätevyys, ja hoitohenkilökuntaa, joka on 
kouluttautunut palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on 93-paikkainen kotisairaala, 
joka on osa kaupunginsairaalan toimintaa. Kotisairaala toimii 
pääkaupunkiseudun saattohoidon hoitopolun mukaisesti B-tasolla. 
Kaikki tahot voivat pyytää kotisairaalan apua saattohoitoon. Eniten 
lähetteitä tulee HUS -klinikoilta, joissa on tehty palliatiivisen hoidon 
päätös ja potilaan kotiutuessa hoitovastuuta siirretään kotisairaalaan. 
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Myös palvelualueiden lääkäripalvelujen lääkärit sekä päivystyksen ja 
kaupunginsairaalan lääkärit käyttävät kotisairaalan palveluja. 
Yksityisistä hoitopaikoista lähetteitä kotisairaalaan tulee jonkin verran. 

Kotisairaala saattohoitaa vuodessa yli 200 kotona, kaupungin omassa 
ympärivuorokautisessa hoidossa tai yksityisessä hoivakodissa asuvaa 
potilasta. Kotisairaalan hoitojaksoista noin puolet on palliatiivista hoitoa 
ja saattohoitoa noin neljäsosa. Palliatiivista hoitoa saavilla potilailla on 
yleensä useampia kotisairaalan hoitojaksoja ennen viimeistä 
saattohoitojaksoa. Niin sanottuun kotikuolemaan päättyy vain murto-
osa palliatiivisista hoitojaksoista ja saattohoitovaiheessakin noin 
kolmasosa on kotona loppuun asti. Kotisairaalasta on taattu tarpeen 
vaatiessa minä vuorokauden aikana tahansa nopea pääsy suoraan 
kaupunginsairaalan osastolle, ja tarvittaessa saattohoito-osastolle.

Kotona asuva, yksityisiä lääkäripalveluja tai hoivapalveluja käyttävä 
henkilö, voi saada lähetteen kotisairaalan saattohoitoon, kun lääkärin 
kanssa on todettu sen tarve. Potilaan hoitavalääkäri on vastuussa 
ajoissa tehdyistä hoitolinjauksista ja hoitosuunnitelmista. Tällä voidaan 
estää tarpeettomia siirtymisiä hoitopaikasta toiseen. Saattohoitoon 
siirryttäessä lääkäri tekee lähetteen kotisairaalaan hyvissä ajoin, jotta 
sairaalaan lähettämiseltä vältytään. Hoitajat ohjeistetaan, missä 
tilanteessa ja minne otetaan yhteyttä, kun asukkaan vointi huononee. 

Palvelualueiden lääkäripalvelujen lääkärit tuntevat Helsingin kaupungin 
kaikki saattohoitomahdollisuudet ja pystyvät hyödyntämään niitä 
potilaan tarpeiden mukaisesti. Lääkärit kykenevät hoitamaan varsin 
pitkälle heikkenevien asukkaiden saattohoidon. Kotisairaala tulee 
apuun, kun oirehoidossa tarvitaan erityisempää osaamista, esim. 
kipupumppua.

Helsingin ympärivuorokautisen hoidon omissa ja ostopalveluna 
hankituissa paikoissa on jo vuosia toteutettu yhden portaan 
toimintamallia. Asukas saa asua elämän loppuun saakka 
hoitoyksikössä, mihin hän ensiksi sijoittuu, eikä hänen tarvitse muuttaa 
toiseen hoitopaikkaan hoidon tarpeen muuttuessa. Valtaosa 
ympärivuorokautisen hoidon asukkaista asuu hoitopaikassaan 
elämänsä loppuun saakka siirtymättä saattohoitovaiheessa minnekään.

Kotisairaalan tuki hoitoyksiköihin vaativampien saattohoitopotilaiden 
hoidossa ja hoitohenkilökunnan kouluttautuminen kuolevan ihmisen 
kohtaamiseen ja saattohoitoon mahdollistavat sen, että potilaat voivat 
viettää viimeiset hetkensä tutussa ympäristössä. Iso osa kotisairaalan 
saattohoitotyöstä hoitopaikoissa onkin hoitohenkilökunnan tukemista ja 
opastamista.
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Kotisairaala on pystynyt ottamaan vastaan kaikki sinne saattohoitoon 
tarjotut potilaat, joilla tarve on todettu. Kymmenessä vuodessa 
saattohoitopotilaiden osuus muusta kotisairaalan hoitotyöstä on 
kasvanut 20 %:sta 50 %:iin. Kotisairaalalla on myös velvollisuus olla 
konsultoivina palliatiivisena tiiminä ja kouluttajana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kotisairaala on huomattava 
saattohoidon toteuttaja Helsingissä. Kotisairaalan saattohoitoa ja 
kotisairaalan roolia saattohoidossa kehitetään sosiaali- ja 
terveysvirastossa jo nyt yhteistyössä HUS:n ja HYKS-alueen muiden 
toimijoiden kanssa, jotta jokaisen oikeus hyvään oireenmukaiseen 
hoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan valitsemassaan hoitopaikassa 
toteutuisi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Kristina Backlund, kaupunginsairaalan johtajalääkäri, puhelin: 050 3666781

kristina.backlund(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon avulla autetaan ihmistä elämään 
niin täysipainoista elämää kuin mahdollista kuolemaan asti sekä 
tuetaan omaisia hoitoprosessin ajan ja kuoleman jälkeen. Ajoissa tehty 
hoitosuunnitelma ja yksilölliset hoitolinjaukset saattohoitoon 
siirryttäessä tukevat potilaan itsemääräämisoikeutta elämän 
loppuvaiheessa, mahdollistavat toiveiden mukaisen kuoleman ja 
vähentävät omaisten ahdistusta sekä lisäävät ihmisen elämän- ja 
kuolemanlaatua.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
lausuntoa 23.6.2014 mennessä valtuutettu Ilkka Taipaleen ja yhdeksän 
muun valtuutetun 26.2.2014 tekemästä seuraavasta 
valtuustoaloitteesta:

”Suomessa on alettu puhua vanhuuskuolemasta, johon liittyy myös 
arviointi, voitaisiinko kuolinsyynä pitää yksittäisten tautien sijaan myös 
vanhuutta, so ihminen on kuollut vanhuuteen. Aiemmin tätä diagnoosia 
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käytettiinkin luonnollisen kuoleman tapaan, jos kohta myös kakeksian 
tai kuihtumisen kaltaisesta.

Äsken on tehty tutkimus, miten usein henkilöä on siirretty kotoa tai 
hoitopaikasta toiseen vuoden aikana ennen hänen – usein luonnollista 
– kuolemaansa. Erityisesti kotoa tai yksityisistä hoitokodeista siirtymiset 
olivat yleisiä, 10% edeltävissä asuneista oli siirretty jopa kymmenen 
kertaa paikasta toiseen. Jokaisessa siirrossa tapahtuu tiedonsiirto-
ongelmia, hoitohenkilöstön vaihdos eikä väistämätöntä kuolemaa ole 
voitu tavattomasti hidastaakaan.

Suomessa kuolee vain noin 5% ihmisistä kotonaan, eräissä Euroopan 
maissa neljännes tai 30%. Tämän on mahdollistanut vahva 
kotisairaanhoito tai kotisairaaloiden kehittäminen. Helsingilläkin on 
kotisairaalatoimintaa, mutta kovasti alimitoitettuna.

Kuolema on edeltävistä syistä sysätty myös arkipäivästä ihmisten 
kokemuksesta syrjään ja piiloon. Järkevää olisi ryhtyä edistämään 
kuolemaa ja myös saattohoitoa ihmisen lähiympäristössä, luonnollista 
kuolemaa eli luomukuolemaa. Tätä vaikeuttaa jossain määrin se, että 
yli 65 vuotiaista asuu noin 70% yksin – tähän tosin luetaan myös 
palveluasunnoissa ja hoitokodeissa omassa asunnossaan asuvat – 
mutta kotisairaala tavoittaa heidätkin.

Siksi esitänkin, että kaupunginhallitus ryhtyy – yhteistoiminnassa 
HUS:n kanssa – edistämään kotisairaalatoimintaa ja kodissa 
tapahtuvaa saattohoitoa lisätäkseen ihmisen mahdollisuutta elää 
omassa ympäristössään koko elämänsä loppuun asti.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Kristina Backlund, kaupunginsairaalan johtajalääkäri, puhelin: 050 3666781

kristina.backlund(a)hel.fi
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§ 254
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Kustaankartanon 
monipuolisen palvelukeskuksen D- ja E-rakennusten 
peruskorjauksen hankesuunnitelmasta

HEL 2013-013006 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asuntotuotantotoimiston laatimasta 
Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen D- ja E -rakennusten 
peruskorjauksen 1.4.2014 päivätystä hankesuunnitelmasta seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa Kustaankartanon D- ja E -
rakennusten peruskorjauksen toteuttamista esitetyn 
hankesuunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta kuitenkin 
edellyttää, että rakennuskustannuksia pyritään jatkosuunnittelun 
yhteydessä karsimaan käytettävissä olevin keinoin silti säilyttäen 
hankesuunnitelman sisältämä tekninen ja toiminnallinen laatutaso." 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirkko Suppanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustaankartanon D- ja E -rakennusten peruskorjauksen 
hankesuunnitelma ja hankeselostus 1.4.2014.pdf

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kustaankartanon rakennusten D ja E peruskorjaukset sisältyvät 
kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymään vuokra- ja 
osakeohjelmaan vuosina 2014 -15 ja 2016 -17 toteutettavina 
hankkeina. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 25.3.2014 antamassaan 
lausunnossa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta esittänyt, 
että hankkeet toteutetaan yhtä aikaa vuosina 2015 - 2016.

Peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan rakennuksiin yhteensä kuusi 
15 asukkaan ryhmäkotia eli yhteensä 90 palveluasumispaikkaa. Lisäksi 
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E-rakennuksen pohjakerrokseen toteutetaan palvelukeskuksen ja D-
rakennuksen pohjakerrokseen tukipalvelujen tiloja. Hankkeen laajuus 
on hyötyalana 4 990,5 hym2 ja bruttoalana 7 203 brm2.

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot rakennuttaa ja hakee 
rahoituksen hankkeelle. Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA) on 12.2.2014 myöntänyt hankkeelle varauksen erityisryhmille 
suunnattua investointiavustusta 40 % kustannuksista ja 
loppurahoitukseen investointiavustukseen sidottua korkotukilainaa. 
Kiinteistöyhtiö saa alv-palautuksen, joten kustannukset ovat 
arvonlisäverottomia. Palvelukeskuksen osuus rahoitetaan kaupungin 
lainalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi hankkeen kiinteistöviraston 
tilakeskuksen laatiman tarveselvityksen 29.10.2013 (§ 365). Helsingin 
asuntotuotantotoimiston (ATT) arvion mukaan rakennuskustannukset 
olivat tarveselvitysvaiheessa arvonlisäverottomina yhteensä 13 031000 
e (alv 0 %). Arvonlisäverollisina rakennuskustannukset olivat yhteensä 
16 158 320 e (alv 24 %) kustannustasossa rakennushintaindeksi RI 
107,2. 

Tuolloin vuokrakustannuksiksi arvioitiin ryhmäkotien osalta 14,00 
e/m2/kk oletuksella, että erityisryhmien investointiavustusta saadaan 
40 % kustannuksista. Palvelukeskuksen ja tukipalvelujen osalta 
vuokra-arvio oli 23,80 e/m2/kk (alv 0 %), joka sisältää ylläpidon.

ATT:n tekemissä tarkemmissa hankesuunnitteluvaiheen tutkimuksissa 
on selvinnyt, että peruskorjaustarve on lisääntynyt aikaisempiin 
tutkimuksiin verrattuna. Suunnitelmiin on lisätty ulkoseinien 
sisäpuolinen lämmöneristys ja vesikatteen uusiminen. Kustaankartanon 
aikaisemmin korjattujen rakennusten peruskorjauksissa kattoja ei ole 
uusittu ja ne ovat alkaneet vuotaa. Ikkunat on päätetty uusia 
kunnostuksen sijaan, mikä säästää jatkossa ulkoseinien 
lämmöneristyksen lisäämisen ohella energiakustannuksia toiminnan 
aikana. Ilmanvaihtokonehuoneiden määrää on suunnitelmissa lisätty ja 
ilmanvaihtokoneet, samoin kuin väestönsuojavarusteet, on suunniteltu 
uusittavan. 

Toiminnallisena lisäyksenä rakennusten ryhmäkoteihin on suunniteltu 
tunnistavat lattiat. Kustaankartanossa oli Aalto -yliopiston kanssa 
vuosina 2006 - 2010 pilottiprojekti ja vuonna 2012 jatkotutkimus. Ne 
osoittivat tunnistelattiasta olevan niin paljon hyötyjä, että investointi 
siihen kannattaa. Hyötyjä olivat mm. asukkaiden loukkaantumisten 
väheneminen, henkilönkunnan työajan kohdentuminen paremmin 
hoitotyöhön ja kustannussäästö. 

Tarvittavien lisätöiden johdosta rakennuskustannukset ovat nousseet. 
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ATT:n arvion mukaan ne ovat hankesuunnitteluvaiheessa 
arvonlisäverottomina yhteensä 13 857 258 e (alv 0 %) eli kustannukset 
ovat nousseet 826 258 e. Hintataso tarveselvitysvaiheeseen verrattuna 
on noussut 1,9 %. Indeksikorjatut kustannukset ovat nousseet 4,5 %. 
Arvonlisäverollisina rakennuskustannukset ovat yhteensä 17 183 000 e 
(alv 24 %) kustannustasossa RI 107,8. 

Arvonlisäverottomat kustannukset ovat 2777 e/hym2 ja 1924 e/brm2 ja 
arvonlisäverolliset kustannukset puolestaan 3443 e/hym2 ja 2386 
e/brm2. Hankkeen korjausaste on noin 75 %. Tunnistelattioiden 
kokonaiskustannukset kuuteen ryhmäkotiin ovat yhteensä noin 46 000 
euroa (alv=0 %).

Kustannusten nousun johdosta vuokran arvioidaan olevan ryhmäkotien 
osalta 14,30 e/m2/kk (oletus, että ARA:n erityisryhmien 
investointiavustusta saadaan 40 % kustannuksista). Palvelukeskuksen 
ja tukipalvelujen osalta vuokra-arvio on 24,00 e/m2/kk (alv 0 %), joka 
sisältää ylläpidon.

Tällä hetkellä rakennukset ovat tyhjillään lukuun ottamatta E-
rakennuksessa olevaa palvelukeskustoimintaa, jolle on suunniteltu 
tarvittavat väistötilat.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirkko Suppanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustaankartanon D- ja E -rakennusten peruskorjauksen 
hankesuunnitelma ja hankeselostus 1.4.2014.pdf

Tiedoksi

Koy Helsingin Palveluasunnot
Asuntotuotantotoimisto
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Tilakeskus
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§ 255
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien 
järjestämisestä

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Pöydällepanoehdotus:
Rene Hursti: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle seuraavan lausunnon kaupungin 
ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdista, 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuudesta sekä sosiaali- ja 
terveysviraston omana toimintana tuottamien laitoshuolto- ja 
vahtimestaripalvelujen keskittämisestä:

"Sosiaali- ja terveysviraston tuottamat ja hankkimat tukipalvelut 

Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa tällä hetkellä pääosin omana 
toimintanaan viraston tarvitsemat laitoshuolto- ja vahtimestaripalvelut. 
Molemmat palvelut on hallinnollisesti keskitetty viraston sisällä talous- 
ja tukipalvelut -osaston tukipalveluyksikköön. Laitoshuollossa on 670 
vakanssia ja toimintakulut olivat vuonna 2013 noin 26,7 miljoonaa 
euroa. Palmialta virasto hankkii siivouspalvelua noin 1,7 miljoonalla 
eurolla vuodessa. 
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Vahtimestaripalveluissa on 97 vakanssia ja toimintakulut ovat noin 4 
miljoonaa euroa vuodessa. Palveluja ostetaan lisäksi Palmian 
kiinteistöpalvelut ja turvapalvelut -yksiköltä sekä HUS-Servisiltä. 

Virastolla ei ole omaa turvallisuuspalvelua, vaan palvelut 
(paikallisvartiointi, piirivartiointi, hälytysvartiointi ja henkilösuojaus) on 
hankittu pääasiassa kilpailuttamalla eri toimijoilta tai suorahankintana 
Palmialta. Palmialta hankitut turvallisuuspalvelut ovat pääasiassa piiri- 
ja hälytysvartiointia. Osa tästä palvelusta on vahtimestaripalveluksi 
luokiteltavaa aulapalvelua ja pieni osa paikallisvartiointia. 
Turvapalvelujen kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa vuodessa, 
josta Palmialta hankittujen palvelujen osuus on alle 1 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveysvirasto tilaa täällä hetkellä Palmia Catering-
liikelaitokselta vuodessa noin 6,3 miljoonaa ateriaa laitoksiinsa ja noin 
450 000 kotiateriaa kotihoidon asiakkaille. Kolmen palvelutalon ruoka-
palvelut on kilpailutettu. Ruokahuoltopalveluista yksityisten tuottajien 
osuus on noin 6 %. Virastolla on lisäksi omaa ruokapalvelutuotantoa 
(noin 560 000 ateriaa) lastenkodeissa ja Helsingin ulkopuolella 
sijaitsevissa toimipisteissä. 

Palmia tuottaa sosiaali- ja terveysvirastolle puhelinvaihde-, 
takaisinsoitto- ja turvapuhelinpalvelut sekä vammaispalvelulain, 
sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja osittain terveydenhuoltolain 
nojalla järjestettävät matkojen välityspalvelut. Palmialta hankittujen 
näiden palvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 5,8 miljoonaa 
euroa. Matkojen välityspalvelussa Palmia vastaa vuodessa sosiaali- ja 
terveysviraston budjettiin kuuluvasta noin 28 miljoonan euron 
kokonaisuudesta, joka sisältää matkojen välittämisen, liikennöinnin 
ohjauksen ja valvonnan. 

Kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdat ja 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa ja kilpailutuksen nostamista asteittain 30 %:iin. 

1. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys asiakas-
segmenteittäin

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että viraston 
ruokahuoltopalvelujen kysyntä perustuu sairaansijojen ja 
asukaspaikkojen lukumäärään. Ateriat tilataan laitos- ja 
asukaspaikkojen täyttöasteen mukaan päivittäin. 
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Palvelurakennemuutoksesta johtuen laitospaikkojen määrä vähenee 
edelleen ja kotihoidon osuus lisääntyy. Tästä syystä ikääntymisen 
vaikutus ruokahuoltopalvelujen kysyntään jää väestön 
ikärakennemuutosta pienemmäksi. Kotiaterioiden määrä sen sijaan 
tulee kasvamaan.

2. Ruokahuoltopalvelujen haluttu tuotantotapa (hajautettu/keskitetty 
malli) tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että 
ruokahuoltopalvelujen tuotantotapojen tulee sopeutua tarvittaessa 
nopeasti viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin ja vaatimuksiin. 
Tällä hetkellä ruoka tuotetaan viraston eri yksiköihin niiden tarpeen 
mukaan kuumana tai kylmänä sekä keskitetyllä tai hajautetulla mallilla. 
Keskitetyssä ruoanjakelussa ateriat annostellaan potilas- ja 
asukaskohtaisesti ravintokeskuksessa tarjottimille ja tarjottimet 
toimitetaan yksiköissä oleviin ruoan kuumennusvaunuihin. Tämä malli 
on käytössä pääasiassa sairaaloiden vuodeosastoilla. Hajautetussa 
mallissa ruoka lähetetään yksiköihin isoissa astioissa ja henkilökunta 
annostelee ruoan asukkaille. Tämä malli on käytössä pääosin 
palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa. Ruokapalvelun tuottajan tulee 
pystyä toimittamaan ruokaa sekä hajautettuna että keskitettynä eri 
potilas- ja asukasryhmien tarpeen mukaan.

3. Ruokahuoltopalvelujen joustavuudelle asettavat vaatimukset (raaka-
aineet, valmistus, jakelu)

Lautakunta toteaa, että ruokapalvelun tuottajan tulee sopeutua 
päivittäin viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Osassa sosiaali- 
ja terveysviraston yksiköitä on kodinomainen ruokailu, johon kuuluu 
asukkaiden osallistuminen ruokailuun liittyviin tehtäviin, 
ravitsemuskasvatus ja ruokakulttuurin kehittäminen (esim. 
lastensuojelussa ja vammaispalveluissa).  

Kilpailutuksessa on huolehdittava toimintavarmuudesta, jotta palvelu 
taataan kaikissa tilanteissa myös 24 tuntia vuorokaudessa toimiviin 
yksiköihin. Tuotantoketjun raaka-aineista valmistukseen ja jakeluun 
tulee toimia aukottomasti ja sovitulla tavalla kaikkiin viraston yksiköihin.  

Palveluntuottajan tulee vastata asiakas- ja potilasryhmien ruoan 
tuotantoon liittyvien raaka-aineiden hankinnasta ja ruoan 
valmistuksesta eri asiakassegmenttien ravitsemussuositusten 
mukaisesti. 

4. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttaminen  
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Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamista 
tulee nostaa asteittain ja hallitusti noin 30 prosenttiin (1,9 miljoonan 
ateriaa vuositasolla) vertailuhintatietojen saamiseksi ja joustavuuden 
lisäämiseksi palvelutuotannossa. 

Vertailuhintatiedon saamiseksi kilpailutukseen on perusteltua valita 
erityyppisiä kohteita: sairaala, monipuolinen palvelukeskus, 
palvelutaloja ja kotiaterioita. Tällä hetkellä kilpailutuksessa on kolme 
palvelutaloa. Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain 
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta. 
Toteutus edellyttää tarkempaa yksityiskohtaista suunnittelua.     

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen keskittäminen 

Esityksen mukaan Palmian kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminta 
yhtiöitettäisiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa tämä koskisi laitoshuoltoa 
ja vahtimestaripalveluja. Mahdolliset keskittämiset tulisi toteuttaa ennen 
yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja 
vielä liikelaitosmuodossa tai inhouseyhtiönä. 

Laitoshuolto

Lautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelut 
ovat selvityksessä mainittua siivoustoimintaa laajempi ja vaativampi 
kokonaisuus, johon sisältyy sairaaloiden ja muiden terveyden- ja 
sosiaalihuollon toimipaikkojen puhtaanapitotehtävien lisäksi 
vuodeosastoilla potilaiden ruokailun valmistelua, tarjoilua, ruokailussa 
avustamista ja erilaisia huoltotehtäviä sekä lasten- ja nuorisokodeissa 
lasten ja nuorten päivittäisessä toiminnassa avustamista. 
Laitoshuoltopalvelut ovat osa potilaan ja asukkaan hoitoon liittyvää 
toiminnan prosessia, mikä edellyttää jatkuvaa kiinteää yhteistyötä 
hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. 

Laitoshuollolla on keskeinen tehtävä sairaalainfektioiden leviämisen 
estämisessä ja potilasturvallisuuden ylläpidossa. Infektioiden ja 
antibioottiresistenttien bakteerien lisääntymisen ehkäisy vaatii hyvää 
osaamista, uusien toimintamenetelmien nopeaa käyttöönottoa ja 
nopeaa tilanteen mukaista toiminnan organisointia ja johtamista 
kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon muun henkilöstön 
ja asiantuntijoiden kanssa. Läheinen yhteistyö sosiaali- ja 
terveysviraston infektiolääkärin, epidemiologisen yksikön ja 
hygieniatoimikunnan kanssa yhdistettynä oikeaan siivoukseen ja sen 
tehostamiseen on tuottanut hyviä tuloksia erilaisten sairaalabakteerien 
aiheuttamien epidemioiden rajaamisessa, ehkäisyssä ja torjunnassa. 
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Potilasturvallisuuden lisäksi kyseessä on taloudellisesti merkittävä 
kustannuksiin vaikuttava toiminta.

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuotetussa laitoshoidossa 
henkilöstön saatavuus on ollut hyvä ja toiminta joustavaa. 
Laitoshuoltajan ammatti ja koulutus on ollut merkittävä 
maahanmuuttajien kotouttamisväylä. Toimintavarmuus omana 
toimintana toteutetussa laitoshuollossa on ollut erinomainen. 

Lautakunta toteaa, että laitoshuolto ei ole kuitenkaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon ydintoimintaa ja pitää sen keskittämistä sinänsä 
järkevänä. Lautakunta painottaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitos-huoltopalvelujen tuottaminen vaatii erityisosaamista ja on Palmia-
selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa. Sosiaali- ja 
terveysviraston oman laitoshuollon lisäksi tämän alan osaaja 
pääkaupunkiseudulla on HUS-Desiko liikelaitos, joka tuottaa 
laitoshuoltopalvelut Helsingin ja Uudenmaa sairaanhoitopiirille. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen viraston 
laitoshuollon siirtämistä Palmiaan selvitetään mahdollisuudet yhdistää 
toiminta HUS-Desikoon.

Keskittäminen HUS-Desikoon olisi luontevaa, koska virasto hankkii jo 
tällä hetkellä laboratoriopalvelut HUSLAB:ilta, kuvantamisen ja 
terveydenhuollon laitteiden rekisteri- ja huoltopalvelut HUS-
kuvantamiselta, Haartmanin sairaalan vahtimestaripalvelut HUS-
Servisiltä, sisäkuljetukset HUS-Logistiikalta sekä kiinteistön huolto- ja 
turvallisuuspalvelut HUS-kiinteistöt Oy:ltä. Liittämistä HUS-Desikoon 
puoltaa myös tulossa oleva Sote-uudistus. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa Palmia-selvitystyöryhmän 
esitykseen siivouspalvelujen yhtiöittämisestä, että mikäli sosiaali- ja 
terveysviraston laitoshuoltopalvelut yhtiöitetään, sillä saattaa olla 
negatiivisia vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja sairaalainfektioiden 
hallintaan. Viraston mahdollisuudet palvelujen sisällön johtamiseen 
heikkenevät nykyisestä. Lisäksi tukipalvelujen yhtiöittäminen tulee 
aiheuttamaan virastossa transaktiokustannusten kasvua, koska 
sosiaali- ja terveysviraston tulee varmistaa resurssit tilaajaosaamisen ja 
sopimusten toteutumisen seurantaan. Toistuvat kilpailutukset lisäävät 
hallinnollista työtä. Kilpailuttaminen tulee aiheuttamaan vaihtuvien 
palveluntuottajien perehdyttämisen, mikä lisää asiakaspalvelussa 
toimivan henkilökunnan työtä. Tuottajan vaihtuminen kilpailuttamisen 
myötä aiheuttaa kokemuksen mukaan palvelun siirtymäaikaan 
katkoksia ja usein myös laadun heikkenemistä. 

Vahtimestaripalvelut
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Sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe strategisia perusteita sille, että 
viraston kannalta olisi välttämätöntä pitää vahtimestaripalvelut omana 
toimintana. Keskittäminen ja yhtiöittäminen tulevat vaatimaan lisää 
tilaajaresursseja palvelun ja sopimusten seurantaan, valvontaan ja 
kilpailuttamiseen. 

Turvallisuuspalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan viraston 
turvallisuuspalvelujen hankkiminen jatkossakin kilpailutuksella on 
välttämätöntä. Näin turvataan viraston tarpeisiin nähden 
tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat turvallisuuspalvelut. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
palvelun tuottajan on referenssein osoitettava tuntevansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon turvallisuuden erityistarpeet. Lautakunta ei kannata 
turvallisuuspalvelujen hankintaa suoraan Palmialta.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on pyytänyt lausuntoa sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptin 
kokonaisselvityksen lähtökohdista, ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen 
laajuudesta sekä hallintokuntien omana toimintana tuottamien 
tukipalvelujen keskittämisestä 27.6.2014 mennessä. Ruokahuollon 
osalta lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin 
kysymyksiin: 

1. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys asiakas-
segmenteittäin 

2. Ruokahuoltopalvelujen haluttu tuotantotapa (hajautettu/keskitetty 
malli) tulevaisuudessa 

3. Ruokahuoltopalveluiden joustavuudelle asettavat vaatimukset 
(raaka-aineet, valmistus, jakelu) 

4. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttaminen:  

- mahdollisen kilpailuttamisen laajuus (%) 

- aikataulu 

- toteutustapa 

- kilpailutettavien kohteiden valintaperiaatteet

Lausunto on pyydetty myös opetuslautakunnalta ja 
varhaiskasvatuslautakunnalta.
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Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on 
annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osake-
yhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. 
Kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelman 2013 - 2016 
hyväksymisestä 24.4.2013, § 122. Strategiaohjelmaa koskevassa 
täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginhallitus päätti 20.5.2013, § 
605 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia-
liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset Palmian toiminta- ja 
hallintomallin järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten 
edellyttämällä tavalla niin, että muutokset on mahdollista tehdä 
31.12.2014 mennessä. 

Selvitystyöryhmän ehdotusten mukaan Palmian toiminta saatetaan 
kilpailuneutraliteettisäännösten mukaiseen tilaan järjestämällä Palmian 
toiminnot siten, että ruokahuolto- ja puhelin-/hyvinvointipalvelutoiminnot 
jäävät liikelaitokseen, kun taas kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelutoiminnot siirretään perustettavalle tukipalveluyhtiölle. 
Henkilöstöruokailutoiminta yhtiöitettäisiin siltä osin kuin se on 
toiminnallisesti tarkoituksenmukaista.

Ruokahuolto- ja puhelin-/hyvinvointipalvelutoimintojen osalta 
kaupungilla on strateginen intressi varmistaa palvelujen luotettavuus ja 
toimivuus. Kilpailuneutraliteettisääntelyn mukainen tilanne 
saavutettaisiin lopettamalla toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla eli 
luopumalla kyseisiin toimintoihin liittyvästä ulkoisesta myynnistä.

Kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen osalta kaupungilla ei ole 
vastaavaa strategista intressiä, vaan kaupungin intressi on 
taloudellinen eli palvelujen kustannustehokas toteutus. Myöskään 
henkilöstö-ruokailuun ei nähdä liittyvän strategista intressiä, joten 
toiminta esitetään yhtiöitettäväksi pois lukien ne toimipisteet, joissa 
henkilöstöruokailu on järjestetty osana hallintokuntien 
asiakasruokailutoimintaa (koulu-, sairaala- yms. ruokailu).

Henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen 
yhtiöittäminen mahdollistaisi sen, että kyseisten toimintojen osalta olisi 
tulevaisuudessa mahdollisuus toimia kilpailluilla markkinoilla. Samalla 
se tarkoittaisi sitä, että kaupungin tulisi avata siirtymäkauden jälkeen 
vaiheittain kyseiset palveluhankintansa kilpailulle.

Mahdolliset keskittämiset tulisi toteuttaa siinä vaiheessa, kun kyseisiä 
toimintoja vielä harjoitetaan liikelaitosmuodossa tai inhouse-yhtiönä. 
Mahdollinen päätös tukipalvelujen keskittämisestä tehdään Palmian 
toiminta- ja hallintomallien järjestämistä koskevan päätöksenteon 
yhteydessä. 

Esittelijä
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virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.05.2014 § 96

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi 
selvitystyöryhmän raportin. 

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä 
Palmia-liikelaitoksen kanssa jatkamaan selvitystyöryhmän raportin 
johtopäätösten pohjalta valmistelua Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja 
hallintomallien järjestämiseksi alla mainitulla tavalla, ja niin, että 
tarvittavat muutokset on mahdollista toteuttaa 31.12.2014 mennessä:

 valmistellaan ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen 
jatkamista liikelaitosmuodossa sekä 

 valmistellaan 31.8.2014 mennessä ehdotus Palmia-liikelaitoksen 
henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen 
yhtiöittämiseksi sekä yhtiöittämiseen liittyväksi siirtymäajaksi. 

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkansliaa 
yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen ja keskeisten asiakasvirastojen 
kanssa valmistelemaan kaupungin ruokahuoltokonseptia koskevan 
kokonaisselvityksen toteutusta. 

Lisäksi konsernijaosto päätti pyytää lausuntoa 27.6.2014 mennessä

 Palmia-liikelaitoksen johtokunnalta päätösehdotuksesta ja 
selvitystyöryhmän raportin keskeisistä johtopäätöksistä sekä

 opetuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä 
varhaiskasvatuslautakunnalta kaupungin 
ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdista, 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuudesta sekä 
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hallintokuntien omana toimintana tuottamien tukipalvelujen 
keskittämisestä.

Käsittely

26.05.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Esitys kh:n konsernijaoston päätökseksi:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä selvitystyöryhmän 
raportin tiedoksi.

Konsernijaosto toteaa, että Palmian on perusteltua jatkaa toimintaansa 
kaupungin liikelaitoksena ja samalla kehottaa kaupunginkansliaa 
valmistelemaan vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian 
johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään Palmian tuottavan 
toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja 
yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla kuntalain 
mukaisesti vain vähäisessä määrin.

Perustelut:

PALMIA SÄILYTETTÄVÄ KAUPUNGIN LIIKELAITOKSENA

Palmia on tuottanut ruokahuolto-, kiinteistöhuolto., turva- , 
hyvinvointipalveluja ja hoivapalveluja laadukkaasti ja taloudellisesti 
pääosin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville asiakkaille. Palmian 
tuottamat palvelut ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin tuottamia 
opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja 
joukkoliikennepalveluita. Palmian keskittyessä tuottamaan palveluita 
Helsingin kaupunkikonsernin yksiköille voi Palmia jatkaa toimintaansa 
kaupungin hallinnassa ja ohjauksessa olevana kaupungin 
liikelaitoksena.

Kuntalain kuntien liiketoimintaa koskevan muutoksen jälkeen 
kaupungin liikelaitos voi markkinoille osallistuen harjoittaa vain 
vähäisessä määrin ja satunnaisesti liiketoimintaa. Kuntalain muutoksen 
huomioiden on Palmian johtosääntöä perusteltua tarkistaa niin, että 
johtosäännön toimiala kohtaa täydennetään toteamalla: ”Palmia tuottaa 
toimialansa mukaisia palveluja Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville 
virastoille, laitoksille ja yhteisöille.”

Palmian toiminnan laajuutta, liiketoiminnan strategiaa ja organisaatioita 
on perusteltua arvioida vuoden 2016 aikana, jolloin todennäköisesti 
tulee voimaan vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen 
esittämä ja eduskunnan päättämä uudistettu hankintalaki. Uudessa 
hankintalaissa päätetään miten Suomessa sovelletaan Euroopan 
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Unionin talvella 2014 hyväksyttyä uutta hankintadirektiiviä. Uusi 
hankintadirektiivi mm. mahdollistaa perusteeksi tarjouskilpailuissa 
hinnan ohella sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat ja julkisen vallan 
yksiköille nykykäytäntöä väljemmän osallistumisen markkinoille jos näin 
halutaan kansallisessa lainsäädännössä tehdä mahdolliseksi.

Kannattaja: Jorma Bergholm

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esitys kh:n konsernijaoston päätökseksi: 
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä selvitystyöryhmän 
raportin tiedoksi. Konsernijaosto toteaa, että Palmian on perusteltua 
jatkaa toimintaansa kaupungin liikelaitoksena ja samalla kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrin. 
Perustelut: PALMIA SÄILYTETTÄVÄ KAUPUNGIN LIIKELAITOKSENA 
Palmia on tuottanut ruokahuolto-, kiinteistöhuolto., turva- , 
hyvinvointipalveluja ja hoivapalveluja laadukkaasti ja taloudellisesti 
pääosin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville asiakkaille. Palmian 
tuottamat palvelut ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin tuottamia 
opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja 
joukkoliikennepalveluita. Palmian keskittyessä tuottamaan palveluita 
Helsingin kaupunkikonsernin yksiköille voi Palmia jatkaa toimintaansa 
kaupungin hallinnassa ja ohjauksessa olevana kaupungin 
liikelaitoksena. Kuntalain kuntien liiketoimintaa koskevan muutoksen 
jälkeen kaupungin liikelaitos voi markkinoille osallistuen harjoittaa vain 
vähäisessä määrin ja satunnaisesti liiketoimintaa. Kuntalain muutoksen 
huomioiden on Palmian johtosääntöä perusteltua tarkistaa niin, että 
johtosäännön toimiala kohtaa täydennetään toteamalla: ”Palmia tuottaa 
toimialansa mukaisia palveluja Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville 
virastoille, laitoksille ja yhteisöille.” Palmian toiminnan laajuutta, 
liiketoiminnan strategiaa ja organisaatioita on perusteltua arvioida 
vuoden 2016 aikana, jolloin todennäköisesti tulee voimaan vuoden 
2015 eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen esittämä ja eduskunnan 
päättämä uudistettu hankintalaki. Uudessa hankintalaissa päätetään 
miten Suomessa sovelletaan Euroopan Unionin talvella 2014 
hyväksyttyä uutta hankintadirektiiviä. Uusi hankintadirektiivi mm. 
mahdollistaa perusteeksi tarjouskilpailuissa hinnan ohella sosiaaliset ja 
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ympäristönäkökohdat ja julkisen vallan yksiköille nykykäytäntöä 
väljemmän osallistumisen markkinoille jos näin halutaan kansallisessa 
lainsäädännössä tehdä mahdolliseksi. 

Jaa-äänet: 5
Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, 
Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 4
Jorma Bergholm, Dan Koivulaakso, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 4 konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

19.05.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 256
Oikaisuvaatimus palkkausta koskevasta päätöksestä 

HEL 2014-000269 T 01 02 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä pohjoisen palvelualueen 
johtaja ********** oikaisuvaatimuksen virastopäällikön päätöksestä 
24.12014, 21 §, sosiaali- ja terveysviraston eräiden toimistopäälliköiden 
ja yksikön päälliköiden palkkaus 1.2.2014 lukien.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Ellen Siltala, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 58449

ellen.siltala(a)hel.fi
Sari Kuoppamäki, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 43471

sari.kuoppamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hel 2014-000269 Asiakkaan oikaisuvaatimus 11.2.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Osastopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** , jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä,  katsoo, että HAY -
arviointi ei ollut 1.2.2014 valmistunut, koska kaupunginhallitus ei ollut 
tehnyt päätöstä toimistopäälliköiden ja eräiden yksikön päälliköiden 
kokonaispalkkausjärjestelmästä. Oikaisuvaatimuksessa todetaan 
lisäksi, että hän ei ole osaltaan saanut tietoa oman tehtävänsä HAY -
arvioinnista muuten kuin yleisessä informaatiossa.  Hän toteaa vielä, 
että ei voi hyväksyä nykyisen tehtävänsä kokonaispalkaksi 6679,22 
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euroa kuukaudessa ilman tarkempaa selvitystä.  Oikaisuvaatimus ja 
virastopäällikön päätös 24.1.2014, 21 §, ovat esityslistan tämän asian 
liitteenä numero 1.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toimi aiemmin terveyskeskuksen 
osastopäällikkönä vastaten kotihoidon kokonaisuudesta. Hänen 
nykyisessä palvelualueen johtajan tehtävässä mm. alaisten määrä ja 
taloudellinen vastuu ovat pienentyneet. Hän ei myöskään vastaa yksin 
kaupunkitasoisesta kokonaisuudesta, vaan vastaavassa tehtävässä 
toimii kolme muuta viranhaltijaa

Organisaatiouudistukseen liittyvään henkilöstösuunnitelmaan on kirjattu 
palkan alentamisen periaatteet tehtävien muuttuessa. Kaupungin 
uudelleensijoitusperiaatteiden mukaisesti henkilön palkka säilyy 
ennallaan 6 kuukauden palkkatakuun ajan, vaikka hänen tehtävänsä 
olisivat muuttuneet vähemmän vaativiksi. Palkkatakuukauden jälkeen 
tehtäväkohtainen pakka määräytyy uuden tehtävän vaativuuden 
perusteella, varsinainen palkka voi kuitenkin alentua enintään 15 %. 

Organisaatiouudistuksen yhteydessä eräiden viranhaltijoiden ja 
työsuhteisten henkilöiden tehtävät muuttuivat vähemmän vaativiksi. 
Uudelleensijoitusperiaatteiden mukaisesti näiden henkilöiden 
tehtäväkohtainen palkka määriteltiin uuden tehtävän mukaiseksi ja 
heidän palkkatakuuaikansa päättyi 30.6.2013. Tuolloin oli tiedossa, että 
sosiaali- ja terveysviraston toimistopäälliköt ja hallinnon yksiköiden 
päälliköt siirtyvät mahdollisesti kokonaispalkkausjärjestelmään.  Tämän 
vuoksi henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtaja ja virastopäällikkö 
sopivat erikseen palkkatakuuajan pidentämisestä niiden mahdollisesti 
kokonaispalkkaukseen siirtyvien henkilöiden osalta, joiden tehtävä oli 
1.1.2013 lukien muuttunut vähemmän vaativaksi.  Samalla he sopivat, 
että palkkatakuu olisi voimassa siihen asti, kunnes selvitys 
toimistopäälliköiden ja hallinnon yksiköiden päälliköiden siirtymisestä 
HAY –arvioinnin perusteella määriteltyyn kokonaispalkkaan on 
valmistunut.  Virastopäällikkö teki asiasta päätöksen 20.6.2013, 196 §.

Kaupunginhallitus päätti palvelualueen johtajan virkojen perustamisesta 
12.10.2012. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi määriteltiin 5250 euroa. Mikäli 
oikaisuvaatimuksen tekijän tehtäväkohtainen palkka olisi tarkistettu 6 
kk palkkatakuun jälkeen 1.7.2013 lukien, varsinainen palkka olisi 
alentunut 15 %:lla. 

Kokonaispalkkauksen valmistelutyö on ollut kaupunkitasoinen ja siitä 
on vastannut henkilöstökeskus, nykyinen kaupunginkanslian 
henkilöstöosasto.   Sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköt ovat 
olleet mukana HAY -arviointien laatimisessa omien alaistensa osalta. 
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Arvioinnissa on tuotu esille tehtävään liittyvät vastuut ja velvoitteet. 
Pisteytykset on laadittu HAY -Groupin arviointikriteereillä. 

Henkilöstökeskuksen selvitys toimistopäälliköiden ja hallinnon 
yksiköiden päälliköiden siirtymisestä HAY -arvioinnin perusteella 
määriteltyyn kokonaispalkkaan valmistui joulukuussa 2013. Selvitys on 
siis valmistunut ennen virastopäällikön päätöstä 24.1.2014, 21 §. 

Kaupunginhallitus teki lopullisen päätöksen kokonaispalkkaukseen 
siirtymisestä 5.5.2014. Kokonaispalkkausjärjestelmä astuu voimaan 
1.6.2014 alkaen. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän asiasta on käyty virastossa neuvonpito 
14.3.2014 osastopäällikkö Juha Jolkkosen johdolla. Tilaisuudessa 
selvitettiin sekä tehtäväkohtaisen palkan alentamiseen 1.2.2014 lukien 
että HAY –arviointiin perustuvan kokonaispalkan määrittelyyn liittyvät 
asiat ja todettiin niiden olevan kaksi erillistä asiakokonaisuutta. 

Kaikkeen edellä todettuun viitaten oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Ellen Siltala, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 58449

ellen.siltala(a)hel.fi
Sari Kuoppamäki, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 43471

sari.kuoppamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hel 2014-000269 Asiakkaan oikaisuvaatimus 11.2.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Osastopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö

Päätöshistoria

Virastopäällikkö 24.01.2014 § 21

HEL 2014-000269 T 01 02 00 00
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Päätös

Virastopäällikkö päätti, että uudelleensijoitusperiaatteiden mukaisen 
palkkatakuun piirissä olevien toimistopäälliköiden ja hallinnon yksikön 
päälliköiden palkkaus määräytyy 1.2.2014 lukien liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki antaa uuteen tehtävään siirtyvälle henkilölle 
palkkatakuun. Tehtävien uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä uuteen 
tehtävään siirtyvälle palkkatakuu alkaa tehtävän loppumisajankohdasta 
riippumatta siitä, milloin henkilö siirtyy uuteen tehtävään. Palkkatakuun 
kesto on kuusi kuukautta.

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö päätti 20.6.2013, 196 §, 
että toimistopäälliköiden ja hallinnon yksikön päälliköiden palkka säilyy 
30.6.2013 tilanteen mukaisena siihen saakka, kunnes 
henkilöstökeskuksen tekemä selvitys toimistopäälliköiden ja hallinnon 
yksikön päälliköiden siirtymisestä HAY-arvioinnin perusteella 
määriteltyyn kokonaispalkkaan on valmistunut. 

Kaupungin henkilöstökeskuksen (nyk. kaupunginkanslia) tekemä 
selvitys sosiaali- ja terveysviraston toimistopäälliköiden ja hallinnon 
yksiköiden päälliköiden HAY- arvioinnin mukaisesta 
kokonaispalkkauksesta valmistui joulukuussa 2013.

Lisätiedot
Sari Kuoppamäki, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 43471

sari.kuoppamaki(a)hel.fi
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§ 257
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 258
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 12/28.5.2014

20 § Kuntouttavan vankityön myyminen Etelä-Suomen 
rikosseuraamusalueen Suomenlinnan vankilalle vuonna 2014

21 § Maahanmuuttajapalvelujen Maahanmuuttoyksikön toimipisteen 
lyhytaikainen sulkeminen 13.6.2014

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 26/2.6.2014

45 § Sairaansijavähennykset psykiatria- ja päihdepalvelut toimiston 
psykiatrisen sairaalahoito ja päivystys -jaoksessa

46 § Sairaansijavähennykset päivystyksessä

Osastopäällikkö 28/2.6.2014

48 § Päivystyksen integraatioryhmän asettaminen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 12/28.5.2014

26 § Päätös tutkimuslupaan HEL 2014-005035

27 § Herttoniemien osasto 4:n sulkeminen

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 33/27.5.2014

217 § Liikaa perityn vuokran palauttaminen, Salassa pidettävä JulkL 24 
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§ 1 mom 25 kohta

218 § Vahinkoilmoitus kadonneesta työpuhelimesta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

219 § Vahingonkorvausvaatimus lääketilauksista, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

220 § Korvausvaatimus maksetuista hammashoidon asiakasmaksuista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

221 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

222 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

223 § Vaatimus lääkkeen hinnan korvaamisesta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

224 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

225 § Vahinkoilmoitus kotihoidon kadottamasta asiakkaan avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

226 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 34/30.5.2014

227 § Vahingonkorvausvaatimus työntekijän vahingoittuneesta 
puhelimesta

228 § Vahinkoilmoitus hissikuiluun pudonneesta asiakkaan avaimesta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 8/23.5.2014

22 § Sosiaali- ja terveysviraston liityntäsopimus kaupungin Heta-
raportointijärjestelmän puitesopimukseen

Osastopäällikkö 9/26.5.2014
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23 § Päätös tutkimuslupaan HEL 2014-005660

Osastopäällikkö 10/30.5.2014

24 § Kuljetuspalvelun uusien ajoneuvopäätelaitteiden hankinta

25 § Pegasos-Weblab integraatio

26 § Mobirouter-järjestelmän rajapinnan hankinta kuljetuspalvelun 
asiakaskorttijärjestelmään

27 § Kannettavien W7-tietokoneiden hankinta XP-koneiden 
korvausprojektissa

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 259
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 24/2.6.2014

139 § Päätös tutkimusluvan jatkamisesta HEL 2013-009074

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Matti Toivola

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

 Tuomas Tuure Rene Hursti

Tuomas Nurmela Gunvor Brettschneider

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 11.06.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

227§

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

226§, 228-248§:t, 252-255§:t, 257-259§:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

3
VALITUSOSOITUS

256§

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:   
  

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

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

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

4
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OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

250§, 251§

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
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 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

5
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

249§

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
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 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

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

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
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FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

227§

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

226§, 228-248§:t, 252-255§:t, 257-259§:t

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

3
BESVÄRSANVISNING

256§

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
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 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

o det beslut som besvärsskriften gäller 
o till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana 

ändringar som söks 
o på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
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 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 
utredning över när besvärstiden har börjat 

 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 
begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

4
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

250§, 251§

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras
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 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads 
registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under 
registratorskontorets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista 
dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran 
om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att 

göra detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor

5
SÖKANDE AV ÄNDRING I UPPHANDLINGSBESLUT

249§

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring i beslutet genom 
att begära upphandlingsrättelse eller genom att anföra besvär hos 
marknadsdomstolen eller genom att göra både och.

ANVISNINGAR OM BEGÄRAN OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Den tid inom vilken upphandlingsrättelse ska begäras

Parten ska lämna in begäran om upphandlingsrättelse inom 14 dagar 
efter att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller 
avgörande i ett upphandlingsförfarande. 

Ett överklagande hos marknadsdomstolen hindrar inte att 
upphandlingsrättelse begärs.

Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses 
anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag 
det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes 
mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren, anses 
anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet sju dagar 
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efter att brevet avsändes, om inte anbudssökanden eller 
anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den tid inom vilken 
upphandlingsrättelse ska begäras. Begäran om upphandlingsrättelse 
ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den 
bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, 
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en 
helgfri lördag får begäran om upphandlingsrättelse inlämnas första 
vardagen därefter.

Rättelsemyndighet

Upphandlingsrättelse begärs hos Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsnämnd.

Rättelsemyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:(09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)
 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om upphandlingsrättelse

Begäran om upphandlingsrättelse ska göras skriftligt. I begäran om 
upphandlingsrättelse ska uppges

 det beslut eller andra avgörande av den upphandlande enheten 
som begäran om upphandlingsrättelse gäller

 hurdana ändringar som söks
 på vilka grunder upphandlingsrättelse begärs

Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
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Rättelsesökandens namn och kontaktuppgifter ska uppges i begäran 
om upphandlingsrättelse. Om ändringssökandens talan förs av en 
laglig företrädare eller ett ombud eller om begäran om 
upphandlingsrättelse har upprättats av någon annan, ska också hans 
namn och kontaktuppgifter uppges i begäran.

Till begäran om upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som 
ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte 
redan tidigare har tillställts myndigheten. 

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

BESVÄRSANVISNING TILL MARKNADSDOMSTOLEN

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses 
anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag 
det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes 
mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses 
anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet sju dagar 
efter att brevet avsändes, om inte anbudssökanden eller 
anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Anhängiggörande av en upphandlingsrättelse påverkar inte den tidsfrist 
under vilken en part har rätt att överklaga beslutet genom besvär hos 
marknadsdomstolen.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Begäran om 
upphandlingsrättelse ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
tidsfristens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, 
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en 
helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen 
därefter.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos marknadsdomstolen.
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Marknadsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: markkinaoikeus@oikeus.fi
Postadress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 43314
Besöksadress: Banbyggarvägen 5
Telefonnummer: 029 56 43300

  

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten
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Underrättelse om besvären till den upphandlande enheten

Den som anför besvär eller dennes företrädare ska skriftligt underrätta 
den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. 
Underrättelsen ska lämnas senast då besvären över upphandlingen 
lämnas in till marknadsdomstolen.

Underrättelsen ska lämnas på adressen:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:(09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)
 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Väntetid

Vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena får 
upphandlingskontrakt slutas tidigast 21 dagar efter att anbudssökanden 
eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och 
besvärsanvisningen.

Rättegångsavgift

Marknadsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 244 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.


