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Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
poissa: 426§

Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
puheenjohtajana 426§

Asko-Seljavaara, Sirpa läsnä 427-445§; klo 17:58-20:15
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Nordström, Laura
Nurmela, Tuomas
Tuominen, Hannu
Tuure, Tuomas läsnä 423-426§:t; klo 16.15-18:02
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Gelle, Kadar varajäsen

läsnä 426§; klo 17:08-17:57
Rosenholm, Marko varajäsen

läsnä 427-445§:t; klo 18:02-20:15
Salo, Tuula varajäsen
Sjövall, Mikael varajäsen
Weckroth, Tero varajäsen

läsnä 425-426§:t; klo 16:45-17:58

Muut

Perälä, Erkki kaupunginhallituksen edustaja
läsnä 423-428§:t; klo 16:25-19:27

Juvonen, Hannu va. virastopäällikkö
poissa: 445§

Hiekkanen, Seija johtajahammaslääkäri
Jolkkonen, Juha osastopäällikkö
Mäki, Tiina osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Takanen, Kati vs. osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Lehtonen, Harri J. lakimies
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pöytäkirjanpitäjä
Jokela, Tuija asiantuntija

taloussuunnittelija
läsnä 426§; klo 17:10-17:46

Nuutinen, Hanna-Leena asiantuntija
erityissuunnittelija
läsnä 426§; klo 17:10-17:46

Poikonen, Tuula asiantuntija
vammaistyön johtaja
434-436§:t; klo 19:50-20:05

Simola, Eila pääluottamusmies
läsnä 425§; klo 16:42-16:59

Snellman Erja, asiantuntija
hankintapäällikkö
läsnä 429-432§:t; klo 19:33-19:44,

Välimäki, Hannu asiantuntija
hankejohtaja
läsnä 425§; klo 16:27-16:41

Puheenjohtaja

Maija Anttila 423-425 §, 427-445 §
Seija Muurinen 426 §

Esittelijät

Hannu Juvonen va. virastopäällikkö
423-444 §

Juha Jolkkonen osastopäällikkö
445 §

Pöytäkirjanpitäjä

Harri J. Lehtonen lakimies
423-445 §
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§ Asia

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

424 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

425 Sotep/3 Ilmoitusasiat

426 Sotep/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2015

427 Sotep/4 Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen 
järjestöjen avustamiseen vuonna 2015

428 Sotep/10 Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tulosbudjettien ja 
käyttösuunnitelman hyväksyminen

429 Sotep/6 Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin 
Diakonissalaitoksen Auroratalosta

430 Sotep/7 Turvallisuuspalvelujen hankinta

431 Sotep/8 Vanhusten päivätoiminnan hankinta

432 Sotep/9 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta

433 Sotep/11 Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin arvon korottaminen

434 Sotep/12 Palvelusetelitoiminta vammaisten ja kehitysvammaisten 
harkinnanvaraisen lyhytaikaishoidon järjestämistapana 1.3.2015 
alkaen

435 Sotep/13 Palvelusetelitoiminta alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden 
lakisääteisen lyhytaikaishoidon järjestämistapana 1.3.2015 alkaen

436 Sotep/14 Palvelusetelitoiminta alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon 
lakisääteisessä lomituksessa kotona tapahtuvana tuntilomituksena 
1.3.2015 alkaen

437 Sotep/15 Esitys kaupunginhallitukselle fysiatrian poliklinikkatoiminnan 
siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle

438 Sotep/16 Palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan 
asiakasmaksut

439 Sotep/17 Sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösvalta sosiaali- ja 
terveysviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden vuokralle 
antamisessa
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440 Sotep/18 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehelle yksilöhuollon muutoksenhakujen 
käsittelyajoista

441 Sotep/19 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä

442 Sotep/20 Oikaisuvaatimus sormuksien korvaamista koskevasta 
vahingonkorvauspäätöksestä

443 Sotep/21 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

444 Sotep/22 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

445 Sotep/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 423
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 Laura Nordströmin (varalla Hannu Tuomisen) ja 
Tuula Salon (varalla Markku Vuorisen) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Laura Nordströmin (varalla 
Tuomas Tuuren) ja Tuula Salon (varalla Markku Vuorisen) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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§ 424
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
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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§ 425
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Hankejohtaja Hannu Välimäki oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä. Välimäki antoi tämän 
asian käsittelyn yhteydessä tilannekatsauksen Apotti-hankkeesta. 

Pääluottamusmies Eila Simola oli kokouksessa kutsuttuna järjestöjen 
edustajana läsnä tämän asian käsittelyn yhteydessä kuultaessa häntä 
käyttösuunnitelmista v.2015.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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):

Apotti-hankkeen tilannekatsaus. Hankejohtaja Hannu Välimäki on 
kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Toimitilat perhekeskuspilotille ja keskustan terveys- ja 
hyvinvointikeskukselle

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 7.10.2014 
sosiaali- ja terveysviraston palveluverkon uudistamisen 
periaatelinjaukset ja toteuttamismallit "Sosiaali- ja terveysviraston 
palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030" -raportin pääpiirteiden 
mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti, että perhekeskuksen 
pilottikohteen tarkempi suunnitelma tuodaan sosiaali- ja 
terveyslautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana ja että tätä 
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ennen Tilakeskus selvittää perhekeskuspilotointia varten tarvittavat tilat 
vuodelle 2015.

Lautakunnan toimeksiantoon liittyen sosiaali- ja terveysvirasto pyysi 
kiinteistövirastoa selvittämään 17.11.2014 mennessä tilavaihtoehdot 
laajuudeltaan noin 4500 htm2:n perhekeskukselle keskustan alueelta. 
Lisäksi virasto pyysi selvittämään toimitilat keskustan terveys- ja 
hyvinvointikeskukselle Helsingin keskustan alueelta. Vuoden 2014 
talousarvion mukaan keskusta-alueen terveysaseman sijainti ja 
toiminnot päätetään vuoden 2014 aikana.

Kiinteistöviraston selvityksen perusteella keskustan alueella ei ole 
Marian sairaala-aluetta lukuun ottamatta kaupungin omia tai 
ulkopuoliselta vuokrattavia perhekeskuksen tai terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen toimintaan soveltuvia tiloja vapautumassa 
annetussa aikataulussa.

Kiinteistövirasto on selvittänyt Helsingin keskustassa sijaitsevan 
kahden ulkopuolisen omistajan kiinteistöjen soveltumista 
perhekeskuksen tai keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
toimitiloiksi. Toisen tahon kanssa neuvottelut eivät ole edenneet ja 
toinen tutkituista vaihtoehdoista ei ole soveltuva perhekeskukseksi tai 
terveys- ja hyvinvointikeskukseksi. Tilat vapautuisivat vaiheittain 
vuoteen 2022 mennessä ja korjaustyöt viivästyttävät käyttöönottoa 
vuosia. Tiloihin pitäisi sitoutua jo nyt. Kerroskorkeudeltaan matala 
kiinteistö on hankala ja kallis korjata, tiloista ei saada tehokkaita ja 
vuokrakustannukset ovat korkeammat kuin 
uudisrakennusvaihtoehdossa. 

Keskustan perhekeskuksen sijainti on aikataulullisesti nopeimmin 
toteutettavissa Kallion terveysaseman tiloihin Kalasataman terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen käynnistyttyä vuonna 2018. Perhekeskuksen 
pilotointi toteutetaan vuosina 2015 – 2017 uusia toimintamalleja 
käyttöön ottaen pääasiassa nykyisissä toimitiloissa.

Keskustan terveysaseman toiminnallisesti ja taloudellisesti 
parhaimmaksi sijoitusvaihtoehdoksi on päätymässä Marian sairaala-
alue. Toiminnan sijoittaminen Mariaan edellyttää kuntotutkimusten 
teettämistä, suunnittelu- ja rakennuslupaprosessin käynnistämistä sekä 
varsinaisten muutostöiden tekemistä. Marian alueelle sijoittuva terveys- 
ja hyvinvointikeskus voitaisiin toteuttaa uudisrakennuksena, jolloin se 
olisi tehokkain ja edullisin sijoitusvaihtoehto. Marian sairaala-aluetta on 
pidetty kaukana liikenteen solmukohdasta, mutta alueen 
saavutettavuutta on mahdollista kehittää uusilla liittymä- ja 
joukkoliikenneratkaisuilla.
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Khs tietotekniikkajaosto 27.10.2014 § 25 Kaupunginhallituksen 
tietotekniikkajaoston kokousajat keväällä 2015

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 426
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2015

HEL 2014-009454 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelytekstistä ilmenevin 
perustein esittelijän ehdotuksesta poiketen myöntää järjestöjen 114 
hakemukselle avustusta vuoden 2015 toimintaan yhteensä 
6 700 026 euroa liitteessä 1. olevien taulukoiden 1. - 9. mukaisesti. 
Lisäksi lautakunta päätti, että virastopäällikön päätettäväksi osoitetaan 
enintään 340 000 euroa niille 194 hakemuksille, jotka ovat 
suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä 
mainittuihin taulukoihin.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä 32 taulukoissa 1 - 9 
mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kunkin avustuksen 
ehtona on, että rahoitus käytetään vuoden 2015 aikana avustuksen 
käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana. 
Tämän varmistamistapa tulee kuvata sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
annettavassa selvityksessä avustuksen käytöstä. Selvitys tulee antaa 
seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä tai jos tätä ei 
tehdä, erillisellä kirjallisella selvityksellä avustusvuotta seuraavan 
vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi järjestöjen tulee 
toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 
12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3. lähetettäviä 
avustusohjeita. 

Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito 
on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata. Avustusta saa käyttää vain päätöksessä mainittuun 
tarkoitukseen. Sosiaali- ja terveysviraston mahdolliset saatavat 
korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista 
avustettavalle järjestölle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa huolehtimaan avustusten maksatuksesta 
kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että 
avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä 
syyskuussa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 7 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/5
16.12.2014

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

Avustukset myönnetään ehdolla, että ne voidaan periä takaisin, mikäli 
ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Samalla hakijoille ilmoitetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 
vuodelle 2016 myöntämien avustusten hakuaika on 1. - 30.9.2015. 
Tällöin edellytetään, että kukin hakijataho tekee vain yhden 
avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää 
avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee 
kuvata hakemuksessa selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan 
tiedottamaan sosiaali- ja terveysviraston internet-sivuilla sekä 
sanomalehdissä.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti käsitellä esityslistan asian numero 
5 (sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2015) 
ennen esityslistan asiaa numero 4 (valtion kaupungille luovuttamien 
kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 
2015) esityslistan asian numero 3 (ilmoitusasiat) jälkeen. Esityslistan 
asia numero 10 (sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 
tulosbudjettien ja käyttösuunnitelman hyväksyminen) käsiteltiin heti 
esityslistan asian numero 4 ja esityslistan asian numero 5 jälkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ennen tämän asian käsittelyn 
aloittamista valita tilapäiseksi
puheenjohtajaksi varapuheenjohtaja Seija Muurisen tämän asian 
käsittelyä varten.

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ja taloussuunnittelija Tuija 
Jokela olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa 
käsiteltäessä.

Esteelliset: Maija Anttila

1. Vastaehdotus:
Tuula Salo: Myönnetään Aseman Lapset Ry:lle avustus alkuperäisen 
anomuksen mukaisesti 60 000 euroa.

Kannattajat: Jouko Malinen

2. Vastaehdotus:
Tuula Salo: Myönnetään Omaiset huumetyön tukena ry:lle avustus 
alkuperäisen hakemuksen mukaan 29 000 euroa.

Kannattajat: Jouko Malinen
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3. Vastaehdotus:
Tuula Salo: Myönnetään Kehitysvammatuki 57 ry:lle alkuperäisen 
hakemuksen mukaisesti 544 026,00 euroa.

Kannattajat: Jouko Malinen

4. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Esitän, että Turvatalo Monalle (Monika-Naiset liitto, 
Kohta 7 Maahanmuuttajatyön tukeminen, hakija nro 13) myönnetään 
150 000 euron sijaan 250 000 euroa.

Kannattajat: Markku Vuorinen

5. Vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Myönnetään kohdan kuusi kohdassa yksi 
avustajakeskus Sentterille 50.000 euroa, jotta välttämättömät 
toimintaedellytykset voidaan turvata.

Kannattajat: Jouko Malinen

6. Vastaehdotus:
Markku Vuorinen: Kalliolan nuoret ry.Tyttöjen talo. Ehdotan 10 000 
euron lisärahoitusta esittelijän ehdotukseen.

Kannattajat: Jouko Malinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Myönnetään Aseman Lapset Ry:lle avustus alkuperäisen 
anomuksen mukaisesti 60 000 euroa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Kadar Gelle, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael 
Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Tero Weckroth

Tyhjä: 5
Joonas Leppänen, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 0

Jäsen Tuula Salon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
0 (tyhjiä 5).

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Myönnetään Omaiset huumetyön tukena ry:lle avustus 
alkuperäisen hakemuksen mukaan 29 000 euroa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Kadar Gelle, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Mikael 
Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 5
Joonas Leppänen, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Tero Weckroth, 
Anna Vuorjoki

Poissa: 0

Jäsen Tuula Salon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
0 (tyhjiä 5).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Myönnetään Kehitysvammatuki 57 ry:lle alkuperäisen 
hakemuksen mukaisesti 544 026,00 euroa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 5
Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, 
Tuomas Tuure

Tyhjä: 8
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, 
Mikael Sjövall, Tero Weckroth, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 0

Jäsen Tuula Salon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 
0 (tyhjiä 8).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että Turvatalo Monalle (Monika-Naiset liitto, Kohta 7 
Maahanmuuttajatyön tukeminen, hakija nro 13) myönnetään 150 000 
euron sijaan 250 000 euroa.

Jaa-äänet: 2
Seija Muurinen, Tero Weckroth
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Ei-äänet: 10
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Tuomas Nurmela

Poissa: 0

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 2 (1 tyhjä).

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Myönnetään kohdan kuusi kohdassa yksi avustajakeskus 
Sentterille 50.000 euroa, jotta välttämättömät toimintaedellytykset 
voidaan turvata. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 6
Kadar Gelle, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure

Tyhjä: 7
Joonas Leppänen, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Mikael Sjövall, 
Tero Weckroth, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 0

Jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 
6 - 0 (tyhjiä 7).

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kalliolan nuoret ry.Tyttöjen talo. Ehdotan 10 000 euron 
lisärahoitusta esittelijän ehdotukseen.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Kadar Gelle, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura 
Nordström, Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Tero Weckroth, Markku Vuorinen, Anna 
Vuorjoki
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen 
Markku Vuorisen vastaehdotuksen. 

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätöksen liite 1. Avustuspäätökset taulukot 1. - 9. 17.12.2014.pdf
2 Päätöksen liite 2. Hakijoiden taloustiedot taulukot 1. - 9. 17.12.2014.pdf
3 Korjattu liite 1 Avustusesitykset taulukot 1 - 9.pdf 8.12.2014
4 Korjattu liite 2 Hakijoiden taloustiedot taulukot 1 - 9.pdf 8.12.2014
5 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittelytekstistä ilmenevin 
perustein myöntää järjestöjen 114 hakemukselle avustusta vuoden 
2015 toimintaan yhteensä 6 432 000 euroa liitteessä 1. olevien 
taulukoiden 1. - 9. mukaisesti. Lisäksi lautakunta päättää, että 
virastopäällikön päätettäväksi osoitetaan enintään 340 000 euroa niille 
194 hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja 
jotka eivät sisälly edellä mainittuihin taulukoihin.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä 32 taulukoissa 1 - 
9 mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kunkin avustuksen 
ehtona on, että rahoitus käytetään vuoden 2015 aikana avustuksen 
käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana. 
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Tämän varmistamistapa tulee kuvata sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
annettavassa selvityksessä avustuksen käytöstä. Selvitys tulee antaa 
seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä tai jos tätä ei 
tehdä, erillisellä kirjallisella selvityksellä avustusvuotta seuraavan 
vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi järjestöjen tulee 
toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 
12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3. lähetettäviä 
avustusohjeita. 

Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito 
on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata. Avustusta saa käyttää vain päätöksessä mainittuun 
tarkoitukseen. Sosiaali- ja terveysviraston mahdolliset saatavat 
korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista 
avustettavalle järjestölle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa huolehtimaan avustusten maksatuksesta 
kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että 
avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä 
syyskuussa.

Avustukset myönnetään ehdolla, että ne voidaan periä takaisin, mikäli 
ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Samalla hakijoille ilmoitetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 
vuodelle 2016 myöntämien avustusten hakuaika on 1. - 30.9.2015. 
Tällöin edellytetään, että kukin hakijataho tekee vain yhden 
avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää 
avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee 
kuvata hakemuksessa selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan 
tiedottamaan sosiaali- ja terveysviraston internet-sivuilla sekä 
sanomalehdissä.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen (hakemusten sisällölliset 
kysymykset) ja taloussuunnittelija Tuija Jokela (hakijoiden talouteen 
liittyvät kysymykset) ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä 
tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön mukaan (4 §) sosiaali- ja 
terveyslautakunnan tehtävänä on mm. päättää lautakunnan 
käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvoa 
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avustusten käyttöä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää mainituista asioista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
seuraavat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjestöille avustuksia 
sosiaali- ja terveysviraston määrärahoista. Nämä perusteet täydentävät 
Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia 
yleisohjeita (12.12.2011).

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän 
toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan 
strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. 

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää 
helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. 
Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita: a. Terveyden ja 
toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen, b. Sosiaalisten 
ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, c. Omatoimisuuden 
ja itsehoidon lisääminen, d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy 
ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin, e. Maahanmuuttajien 
kotoutumisen edistäminen, f. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien 
auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat: 
lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri 
tavoin vammaiset, päihde- tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, 
asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat, terveyden edistämisen 
kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin 
kuuluvien hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja 
luottamuksellisuutta, g. vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta. 

3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta 
toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole 
ulkopuolisen tuen varassa. 

4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja 
tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä 
muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei 
ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja 
vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, 
toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, 
matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen 
tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset 
kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka 
järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse 
(esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket). 
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5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä. 6) 
Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä 
sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin 
avustusta. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että järjestöavustukset 
julistetaan haettaviksi vuosittain syyskuun loppuun mennessä.

Asukastalotoiminnan avustaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoi avustusten jakoperusteista 
päättäessään 3.9.2013 (§ 288), että asukastalotoiminnan rahoitukseen 
olisi syytä löytää koko kaupungin tasoinen malli. Kuitenkin niin kauan 
kuin asukastalotoiminnan rahoitusmalli on valmisteilla, voidaan nyt 
hyväksyttävistä avustuskriteereistä poiketa, jotta nykyisten 
asukastalojen toiminnan jatkuvuus turvataan.

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 19.3.2014 (§ 28) 
Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -nimisen työryhmän. Työryhmän 
tuli muiden muassa laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit 
asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille 29.8.2014 mennessä. 
Työryhmän raportti valmistui lokakuussa 2014 ja se on siirtynyt 
päätöksentekoon. 

Koska koko kaupungin tasoinen malli asukastalotoiminnan 
rahoittamiseen ei ollut selvillä sosiaali- ja terveyslautakunnan vuotta 
2015 koskevien avustusten haun alkaessa 1.9.2014, otettiin 
asukastalot edelleen mukaan lautakunnan avustusten piiriin. Tästä 
tiedotettiin asukastaloyhdistyksille. Näin pyrittiin turvaamaan 
asukastalojen toiminnan jatkuvuus.

Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa

Talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö ja talous- ja 
strategiapalvelut -yksikön avustustiimin erityissuunnittelija vierailivat 
pyydettyinä asiantuntijoina vanhusneuvoston työvaliokunnan 
kokouksessa 14.4.2014 esittelemässä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusten jakoperusteita. Tämä liittyi siihen, että 35 eläkeläis-, seniori- 
ja sotainvalidijärjestöä oli tehnyt oikaisupyynnön vuoden 2014 
avustuspäätöksestä. Työvaliokunnalle esitettiin ehdotus ikäihmisten 
järjestöavustusten hakuprosessin muuttamiseksi siten, että Helsingin 
Eläkeläisjärjestöt HEJ ry. hakisi avustusta yhteisesti ja jakaisi 
avustukset sitten edelleen jäsenjärjestöilleen. Kaupungin avustusten 
yleisohjeet mahdollistaisivat tämän menettelyn. Näin päätöksenteko 
yksittäisestä avustuksesta siirtyisi lähemmäksi hakijayhdistystä. HEJ ry. 
käsitteli asiaa ja päätyi elokuussa 2014 siihen, ettei se tee yhtä 
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avustushakemusta, vaan kukin sen jäsenyhdistys hakee avustusta 
omalla hakemuksellaan.

Vuoden 2015 avustusten haku

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 avustusten hakuaika oli 
1. - 30.9.2014. Jakoperusteet sisältävä hakukuulutus hakuohjeineen 
julkaistiin sosiaali- ja terveysviraston internet-sivuilla 29.8.2014, 
Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 31.8.2014 sekä Metro-
lehdessä 3.9.2014. 

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen 
lomakkeen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi 
hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa 
kaupungin kirjaamosta.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat 
liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2015, alustava talousarvio 2015, 
vahvistettu tuloslaskelma 2013, vahvistettu tase 2013, 
toimintakertomus 2013, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai 
toiminnantarkastuskertomuksesta 2013 sekä keväällä 2014 pidetyn 
vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2013 käsittely 
ja vastuuvapauden myöntäminen. Lisäksi tuli toimittaa kopio 
yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön 
säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot olivat 
muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen. 

Uutena käytäntönä ilmoitettiin, sosiaali- ja terveyslautakunnan 
17.12.2014 (§ 421) päätöksen mukaisesti, että kukin hakija tekee vain 
yhden hakemuksen. Se voi sisältää useampia eri käyttötarkoituksia, 
jotka tulee kuvata selkeästi omine rahoitussuunnitelmineen. Menettely 
otettiin käyttöön, koska se vähentää useiden pienten avustusten 
lukumäärää ja näin selkeyttää maksatusta ja vähentää sen 
aiheuttamaan hallinnollista työtä.   

Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa tai 
kirjaamossa viimeistään 30.9.2014 klo 16.00. Hakukuulutuksessa 
todettiin kaupungin avustusohjeen mukaisesti, että myöhästyneet 
hakemukset hylätään. Kuulutuksessa ilmoitettiin, että avustuksia 
myönnetään, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2015 
talousarviossa tarkoitukseen määrärahaa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
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Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia 
vuodelle 2015 saapui sähköiseen järjestelmään 240 ja paperilla 
kirjaamoon 100 eli yhteensä 340, joista myöhästyneenä saapui kaksi 
hakemusta. Nämä ovat lopulliset lukumäärät, joihin päädyttiin kun 
epähuomiossa kahteen kertaan lähetetyistä hakemuksista (5 kpl) 
ylimääräinen oli poistettu ja seuraavassa esitettävät korjaukset ja 
täydennykset oli tehty. Anottu kokonaissumma oli 10 481 307 euroa. 

Hakemuksia saapui 80 vähemmän kuin vuoden 2014 hakuun. 
Vähenemästä 20 selittyy sillä, että pyynnön mukaan eräät aikaisemmin 
usean (2 - 8) eri käyttötarkoitusta koskeneen hakemuksen lähettäneet 
yhdistykset tekivät vain yhden hakemuksen. Vähenemään vaikuttaa 
myös se, että 9 yhdistystä ilmoitti unohtaneensa tehdä hakemuksen. 
Niitä ohjattiin selvittämään muita mahdollisuuksia hakea avustusta. 
Loput vähenemästä (51) johtunee muista syistä, joita voivat olla 
muiden muassa unohtaminen (josta ei ole ilmoitettu valmistelijoille), 
avustustarpeen poistuminen (esimerkiksi muun rahoituksen löydyttyä ja 
toiminnan vähenemisen tai lopettamisen vuoksi) tai toteaminen, että 
yhdistyksen toiminta ei enää vuonna 2013 voimaan tulleiden uusien 
jakoperusteiden mukaan kuulu sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusten piiriin, joten avustusta ei kannata hakea.

Kaksi yhdistystä teki hakuajan jälkeen hakemuksen 
kaupunginhallituksen sähköiselle lomakkeelle, joka oli avoinna. 
Kaupunginkanslia siirsi hakemukset sosiaali- ja terveysvirastoon, josta 
hakijoille ilmoitettiin, että hakemuksia ei voida ottaa käsittelyyn, koska 
ne ovat myöhästyneet.   

Heti haun päätyttyä muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja 
terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi talous- ja 
suunnittelukeskuksesta 16 hakemusta ja kulttuurikeskuksesta yksi 
hakemus, jotka otettiin mukaan hakuun. Yhtään sosiaali- ja 
terveystoimeen tullutta hakemusta ei siirretty muihin hallintokuntiin. 
Lisäksi hakuun hyväksyttiin mukaan yksi hakemus, jota kaupungin 
järjestelmän teknisen virheen vuoksi ei ollut mahdollista lähettää 
hakuaikana.

Hakuajan päätyttyä kaikki hakemukset tarkistettiin teknisten virheiden 
korjaamiseksi ja paperilla saapuneet hakemukset tallennettiin 
sähköiseen avustusjärjestelmään. Esimerkiksi virheelliselle vuodelle 
tehtyjä hakemuksia löytyi neljä ja niiden hakemukset korjattiin.

Avustusten jakamisessa noudatettavat periaatteet
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Avustusehdotusten valmistelussa tulee noudattaa kaupungin 
yleisohjetta ja sosiaali- ja terveyslautakunnan edellä mainittuja 
3.9.2013 vahvistamia jakoperusteita.

Kaupungin yleisohje

Kaupunginhallituksen 12.12.2011 (1126 §) päätös avustuksia 
myönnettäessä noudatettaviksi ohjeiksi on tämän asian liitteenä 2. 
Kaupunginhallituksen vahvistamat ohjeet koskevat kaikkia lautakuntia 
ja niiden keskeiset kohdentamisperusteita koskevat ehdot ja periaatteet 
ovat muiden muassa seuraavanlaisia: 

- Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin 
asukkaisiin

- Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia 
myöntävän viranomaisen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista; lisäksi 
kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, 
hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina 
myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen

- Avustusta saa myöntää vain kuntalain 2 §:n tarkoittamaan toimintaan 
(= kunnan toimialaan kuuluvaan), ellei lailla tai sen nojalla asetuksella 
ole erikseen toisin säädetty

- Kaupungin avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja 
yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jos yhteisö täyttää seuraavat 
kaksi ehtoa: 1. yhdistys/säätiö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai 
on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön 
rekisteröimiseksi ja 2.  yhdistyksen/säätiön toiminnasta tulee olla 
näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta; tämä on osoitettava joko 
pöytäkirjoin tai tilinpäätöksin  

- Kaupungin avustusta voidaan poikkeustapauksissa myöntää 
osakeyhtiölle, mikäli yhtiön toiminnan voidaan katsoa olevan 
yleishyödyllistä

- Avustusta harkittaessa on otettava huomioon kilpailunäkökohdat; 
avustettavan toiminnan tukeminen ei saa vääristää kilpailua

- Avustuksesta päätettäessä on otettava huomioon valtion tukea 
koskeva lainsäädäntö

- Lisäksi avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon seuraavat 
seikat: 1. yhteisön yleishyödyllisyys ja tarpeellisuus hallintokunnan 
toimialalla, 2. avustettava toiminta tukee tai täydentää kaupungin 
sellaista tarvetta, johon kaupunki ilman yhteisön toimintaa joutuisi 
osoittamaan varoja, 3. helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta 
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kohdistuu, 4. avustettavan toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen 
laatu sekä yhteisön asiantuntemus, 5. yhteisö ei saa käyttää toimintaa 
varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike- ja 
sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden 
pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen, 6. avustuksen määrää 
harkittaessa toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei oteta huomioon 
lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia 
tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin 
kuluihin; käyttöomaisuuden hankintaa ei avustuksella rahoiteta, elleivät 
tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin osuuden suorittamista 
avustuksena, 7. hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta 
saatavat tulot ja muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet kuten muu 
julkinen tuki, 8.  toimintaan, jota kaupunki hankkii ostopalveluna, ei 
myönnetä avustuksia. 

- Myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäviksi.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Järjestöavustuksiin on sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 
talousarviossa varattu 4,93 milj. euron määräraha. 

Järjestöjen avustuksiin voidaan käyttää myös kuolinpesien varoja. 
Kaupunginhallitus vahvisti 13.1.2014 (§ 42) valtion perintönä 
kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja 
käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät 
avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja 
terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista 
helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. 

Tämän kokouksen edellisessä kohdassa on sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle ehdotettu, että kuolinpesien varoja käytettäisiin 
vuoden 2015 avustuksiin enintään 1,842 milj. euroa. Nyt käsillä oleva 
avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja 
terveyslautakunta on päättänyt kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Järjestöjen avustamiseen on siten vuonna 2015 käytettävissä 
talousarviovaroja ja kuolinpesien varoja yhteensä 6,772 milj. euroa, 
joka on 317 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2014 avustuksina 
myönnetty summa.

Edellistä vuotta pienemmän avustussumman esittämiseen liittyvät 
avustustarvetta vähentävät seikat, joita ovat turvatalotoiminnan 
siirtyminen ensi vuonna valtion kustannettavaksi (vähennys noin 300 
000 euroa) ja hakemuksen tekemisen unohtaneiden yhdistysten 
avustusten jääminen pois hausta (noin 200 000 euroa).    
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Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut 
virastopäällikön päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista. 

Tämän suuruisista hakemuksista eräät ovat sellaisten järjestöjen 
tekemiä, jotka ovat toimittaneet useita eri suuruisia hakemuksia. 
Järjestökohtaisen hakemuskokonaisuuden hahmottamiseksi osa näistä 
järjestöjen pienemmistä hakemuksista on asianmukaista käsitellä 
järjestön muiden hakemusten yhteydessä ja sen vuoksi niitä on 
sisällytetty tähän sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehtävään 
esitykseen. 

Muita enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 194 ja niissä haettu 
yhteissumma on 719 468 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja 
virastopäällikkö tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. 
Rahoitukseksi esitetään enintään 340 000 euroa. Tämä päätös sekä 
sen sisältämä lista avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan 
sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.  

Hakemusten käsittely, asiantuntijakannanotot ja avustusehdotusten tekeminen

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu 
toteutettiin kaupungin yleisohjeen (12.12.2011, § 1126) ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnan vahvistamisen jakoperusteiden (3.9.2013, § 288) 
mukaisesti.

Avustushakemusten käsittelystä vastasi talous- ja tukipalvelujen 
osastopäällikön johdolla toiminut talous- ja strategiapalvelut -yksikön 
tiimi, johon kuului suunnittelija, kaksi taloussuunnittelijaa, kaksi 
erityissuunnittelijaa ja toimistosihteeri. Sovitun työnjaon mukaisesti he 
tutustuivat hakemuksiin, pyysivät puuttuvat liitteet, tarkistivat vuodelle 
2013 myönnetyn avustuksen käytön ja tekivät esityksen vuoden 2015 
avustuksesta. Hakemuksia käsiteltiin myös yhdessä osastopäällikön 
vetämissä palavereissa, jotta voitiin varmistaa yhtenevät käytännöt. 

Hakemukset esiteltiin aihealueittain kyseisille ydintoimintojen 
toimistopäälliköille tai muille heidän nimeämilleen asiantuntijoille 
kannanottoa varten. Asukastalojen toimintaa koskeviin hakemuksiin 
pyydettiin lisäksi kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikön 
kannanotto. Saadut lausunnot ja puollot otettiin huomioon 
avustusesityksiä tehtäessä.

Käsittelyn edetessä havaittiin, että noin 60 % hakemuksista oli liitteiden 
osalta puutteellisia. Hakijalle annettiin seitsemän arkipäivää aikaa 
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toimittaa puuttuvat liitteet. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö on vastaanotettu. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään 
hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. 

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen 
avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2013 
myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on 
kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on 
raportoitu. 

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu 
hakijoiden vuoden 2013 tilikauden tulos, tase, taseen oman pääoman 
loppusumma ja omavaraisuusaste (%). Nämä taulukot ovat liitteenä 2. 
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on: taseen oman pääoman 
loppusumma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Mikäli taloustietoja 
ei taulukossa esitetä, on syynä joko se, että järjestöllä ei ole ollut 
rahaliikennettä vuonna 2013 tai se, että toimitetuissa taloustiedoissa on 
epäselvyyksiä, joiden vuoksi luotettavia tietoja ei ole saatavissa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa hakijalle ei voida esittää avustusta.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin yhdeksään eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Ryhmittely uudistettiin edellisestä vuodesta, jotta 
se kuvaisi paremmin avustettavaksi haettujen toimintojen sisältöä. 

Yli 10 000 euron hakemukset, ja edellä mainitusta syystä eräät tätä 
pienemmät hakemukset, on valmisteltu sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle tähän päätösesitykseen ja ne ovat sarakkeessa 
Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 146 kpl. 

Virastopäällikön päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa 
hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Vp. Näitä 
hakemuksia on yhteensä 194.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Vp Yht.
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja 
hyvinvoinnin tukeminen

26 30 56 

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja 
hyvinvoinnin tukeminen

18 22 40 

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen 

11 91 102 

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen 15 15 30
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön 20 13 33
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tukeminen
6. Vammais- ja kehitysvammatyön 
tukeminen

9 13 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen 19 5 24
8. Asukastalotoiminnan ja asukastyön 
tukeminen

21 5 26 

9. Monialayhdistykset 7 - 7
Yhteensä 146 194 340

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu yllä olevan 
jaottelun mukaan laadituissa taulukoissa 1. - 9., jotka ovat liitteenä 1. 
Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa 
aakkosjärjestyksessä. 

1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen 
liittyviä avustuksia (26 kpl) haettiin yhteensä 2 007 652 euroa ja 
myönnettäväksi esitetään 22 hakemukselle 1 028 000 euroa. 
Hakemuksista 4 esitetään hylättäviksi.

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä 
avustuksia (18 kpl) haettiin yhteensä 1 780 674 euroa ja 
myönnettäväksi esitetään 14 hakemukselle 1 210 000 euroa. 
Hakemuksista 4 esitetään hylättäviksi.

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä avustuksia 
(11 kpl) haettiin yhteensä 272 900 euroa ja myönnettäväksi esitetään 8 
hakemukselle 172 900 euroa. Hakemuksista 3 esitetään hylättäviksi.

4. Kansanterveysjärjestöjen tukemiseen liittyviä avustuksia (15 kpl) 
haettiin yhteensä 497 000 euroa ja myönnettäväksi esitetään 9 
hakemukselle 236 000 euroa. Hakemuksista 6 esitetään hylättäviksi.

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen liittyvät avustuksia (20 
kpl) haettiin yhteensä1 358 801 euroa ja myönnettäväksi esitetään 16 
hakemukselle 1 138 000 euroa. Hakemuksista 4 esitetään hylättäviksi.

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen liittyviä avustuksia (9 
kpl) haettiin yhteensä 1 022 502 euroa ja myönnettäväksi esitetään 8 
hakemukselle 647 000 euroa. Hakemuksista 1 esitetään hylättäväksi.

7. Maahanmuuttajatyön tukemiseen liittyviä avustuksia (19 kpl) haettiin 
yhteensä 1 450 492 euroa ja myönnettäväksi esitetään 11 
hakemukselle 602 000 euroa. Hakemuksista 8 esitetään hylättäviksi.
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8. Asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemiseen liittyviä avustuksia 
(21 kpl) haettiin yhteensä 888 376 euroa ja myönnettäväksi esitetään 
20 hakemukselle 617 000 euroa. Hakemuksista 1 esitetään 
hylättäväksi.

9. Monia eri käyttötarkoituksia koskevia avustuksia (7 kpl) haettiin 
yhteensä 1 202 910 euroa ja myönnettäväksi esitetään 6 hakemukselle 
782 000 euroa. Hakemuksista 1 esitetään hylättäväksi.

Yhteenvetona todetaan, että tässä kokouksessa käsitellään 146 
hakemusta, joista avustusta ehdotetaan 114 hakemukselle yhteensä 6 
432 000 euroa. Hakemuksista 32 ehdotetaan hylättäviksi, koska ne 
eivät täytä hakuehtoja tai ehdotettua toimintaa ei muusta perustellusta 
syystä ole mahdollista avustaa. Lisäksi esitetään virastopäällikölle 
delegoitujen 194 hakemuksen avustuspäätökselle varattavaksi 
enintään 340 000 euroa.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten 
nähtävissä 16.12.2014 klo 9.00 - 16.00 sosiaali- ja terveysviraston 
talous- ja tukipalvelut -osaston suunnittelijan huoneessa: Kallion 
virastotalo, Toinen linja 4 A, 10. krs, huone 1040. Haluttaessa voi sopia 
ajan etukäteen (p. 310 43 832), mutta se ei ole välttämätöntä. 

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeitse. 
Kaupunginhallituksen avustusohjeen mukaan toimintaa varten 
myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 euron 
suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000 - 11 000 euron suuruiset 
avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset 
neljänä eränä. 

Aikaisemman hyväksi todetun käytännön mukaisesti ehdotetaan, että 
kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin 
säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää 
sosiaali- ja terveysvirastossa sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun 
suurta määrää 4 000 - 11 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa 
maksettavaksi kahtena ajankohtana. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan 
edesauttaa järjestöjen toimintaa.
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käsiteltäessä.

Esteelliset: Gunvor Brettschneider, Maija Anttila

Pöydällepanoehdotus:
Jouko Malinen: Pyydän pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 427
Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen 
järjestöjen avustamiseen vuonna 2015

HEL 2014-009455 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen 
mukaisesti, että vuonna 2015 käytetään lautakunnan myöntämiin 
järjestöjen avustuksiin valtion kaupungille luovuttamia kuolinpesien 
varoja enintään 2 110 026 euroa kaupunginhallituksen voimassa 
olevan päätöksen mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä Hannu Juvonen: Muutetaan kohtaa yksi seuraavasti: 
...kuolinpesien varoja enintään 
2 110 026 euroa...

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuonna 2015 käytetään 
lautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin valtion kaupungille 
luovuttamia kuolinpesien varoja enintään 1,842 milj. euroa 
kaupunginhallituksen voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi käyttää järjestöjen avustuksiin 
kuolinpesien varoja. Tämä perustuu kaupunginhallituksen 13.1.2014 (§ 
42) tekemään päätökseen, jossa se vahvisti valtion perintönä 
kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja 
käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät 
avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja 
terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista 
helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysviraston taseessa olevien valtion kaupungille 
luovuttamien kuolinpesärahavarojen summa 31.12.2013 oli 4,8 milj. 
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euroa. Vuoden 2014 avustuksiin kuolinpesien varoja on käytetty 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.12.2013 (§ 424) päätöksellä 2,0 milj. 
euroa. Kuluvana vuonna kuolinpesien varoja on kertynyt edelleen ja 
voidaan arvioida, että sosiaali- ja terveysviraston taseessa tulee 
vuoden 2014 lopussa olemaan kuolinpesärahavaroja noin 4,1 milj. 
euroa.

Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna 
2015 järjestöjen avustamiseen kuolinpesärahavaroja enintään 1,842 
milj. euroa.

Tämän lisäksi järjestöjen avustuksiin on sosiaali- ja terveysviraston 
vuoden 2015 talousarviossa varattu sama määräraha kuin vuonna 
2014, joka on 4,93 milj. euroa.

Ehdotuksen mukaisesti järjestöjen avustamiseen varattava 
yhteissumma vuodelle 2015 on 6,772 milj. euroa. Esitys 
avustusvarojen kohdentamisesta on tämän kokouksen esityslistalla 
seuraavana asiana.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
Talpa

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.12.2014 § 415

HEL 2014-009455 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.12.2014 Pöydälle
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Pöydällepanoehdotus:
Joonas Leppänen: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

jussi.lind(a)hel.fi
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§ 428
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tulosbudjettien ja 
käyttösuunnitelman hyväksyminen

HEL 2014-013710 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2015 
tulosbudjettien toimintakulut (ilman poistoja) sekä tuotot esityksen 
mukaisina seuraavasti:

Osasto  Kulut 1000 eTuotot 1000 e
   
Perhe- ja sosiaalipalvelut 654 613 123 147
Terveys- ja päihdepalvelut 431 159 42 094
Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

568 235 103 661

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut 12 186 0
Talous- ja tukipalvelut 160 380 153 871
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 26 797 23 294

Samalla lautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksesta poiketen 
liitteenä 1 olevan sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelman 
lautakunnan hyväksymien vastaehdotusten mukaisesti muutettuna 
sekä liitteenä 2 olevat osastokohtaiset tulosbudjettiraamit.

Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se 
selvittäisi, miten virastolle annettua v. 2015 budjettiin sisältyvää 
hallinto- ja tukipalvelujen 1,739 miljoonan euron säästövelvoitetta 
voitaisiin muuttaa - ajatellen koko kaupungin käyttötaloutta - niin, ettei 
se kohdistuisi sosiaali- ja terveysvirastoon.

Hyväksyessään sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tulosbudjetin 
ja käyttösuunnitelman sosiaali- ja terveyslautakunta esittää vakavan 
huolensa, että alimitoitettu budjetti tulee aiheuttamaan 200 vakanssin 
vähentämisen helmikuun loppuun mennessä. Palvelutaso tulee 
heikentymään monelta osin ja potilasturvallisuus saattaa vaarantua 
henkilöstön työmäärän lisääntyessä ja työssä jaksamisen 
heikentyessä. Lautakunta toivoo, että kaupunginhallitus arvioisi vuoden 
2015 budjettiseurannan yhteydessä sosiaali- ja terveysviraston 
toteutunutta palvelutasoa ja potilasturvallisuuden vaarantuessa 
myöntäisi tarvittavat lisäresurssit.
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Lautakunta käsittelee vanhuspalvelulain edellyttämän suunnitelman 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi, ja esittää, että suunnitelma 
viedään vanhuspalvelulain mukaisesti kaupunginhallitukselle ja -
valtuustolle liitettäväksi osaksi kaupungin strategiaohjelmaa.

Käsittely

1. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Käyttösuunnitelmasta poistetaan s. 15 teksti  
”Somaattisen päivystyksen ja psykiatrisen päivystyksen toimintojen 
integraatio toteutetaan vuonna 2014 tehdyn erillisen suunnitelman 
mukaan. Suunnitelmassa M1 -arviot keskitetään terveysasemilta 
päivystykseen.” sekä s. 16 3. kpl (alkaa: ”Psykiatrisen päivystyksen 
integraatio…”)

Lisätään s. 16 kolmannen kappaleen tilalle seuraava teksti: 
”Psykiatrisen päivystyksen integraatiota ei panna toimeen siinä 
muodossa, kuin vuoden 2014 aikana tehdyssä suunnitelmassa on 
esitetty. Valmistellaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi 
esitys siitä, miten psykiatrisen ja somaattisen päivystyksen yhteyttä 
voidaan vahvistaa siten, että nykyisenkaltainen psykiatrinen 
päivystystoiminta Auroran sairaalassa säilyy."

Kannattajat: Joonas Leppänen

2. Vastaehdotus:
Tuula Salo: Poistetaan sivulta 16 kolmas kappale: Psykiatrisen 
päivytyksen integraatio toteutetaan päivystys-toimiston ja psykiatria- ja 
päihdepalvelut-toimiston yhteisen erillisen suunnitelman mukaisesti. 
Psykiatrinen ja somaattinen osaaminen yhteispäivystyksessä turvaa 
psykiatrisen potilaan asianmukaisen päivystyshoidon. Psykiatrista 
sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat siirretään jatkohoitoon Auroran 
sairaalaan.
 
16.3 kappaleen tilalle seuraava teksti: Psykiatrisen päivystyksen 
integraatiota ei panna toimeen siinä muodossa, kuin vuoden 2014 
aikana tehdyssä suunnitelmassa on esitetty. Valmistellaan ja tuodaan 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitys, jossa Auroran 
psykiatrinen päivystys jatkuisi ennallaan toistaiseksi kunnes sote-
uudistuksen tuomat palvelurakenteen muutokset psykiatriseen hoitoon 
pääkaupunkiseudulla ovat selvillä.
 
Selvitetään myöskin mahdollisuus siirtää somaattisen hoidon osaajia 
Auroraan siten, että koko sairaalan käytösssä on 24/7 yksi 
somaattiseen akuuttihoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Psykiatrisen 
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päivystyshoidon tarpeessa olevan potilaan eheä hoitoketju 
mahdollistuu parhaiten siten, että potilas saa Auroran sairaalasta niin 
päivystyshoidon kuin jatkohoidonkin ilman turhia viivytyksiä. Eheä ja 
viivytyksetön hoitoketju tuo hyötyä potilaalle, jonka tulee olla kaiken 
hoidon tarkoitus ja tällä saavutetaan myös paras mahdollinen 
kustannustehokkuus.

Kannattajat: Markku Vuorinen

3. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Käyttösuunnitelman luvun 2.1. ensimmäisen kappaleen 
loppuun lisätään: ”Kaikissa neuvotteluissa, joita HUS:n kanssa 
käydään palveluiden integraatiosta, pyritään siihen, että helsinkiläisten 
palvelutaso tai palveluiden saatavuus ei heikkene.”

Kannattajat: Laura Nordström

4. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Käyttösuunnitelman s. 10 ensimmäinen virke 
(”Välittömän asiakastyöajan osuutta kokonaistyöajasta lisätään 
kaikessa asiakas- ja potilastyössä.”) muutetaan muotoon: ”Välittömän 
asiakastyöajan osuutta kokonaistyöajasta lisätään kaikissa niissä 
toiminnoissa, joissa se on mahdollista, kun otetaan huomioon työn 
laatu, työntekijöiden jaksaminen ja työn mitoitussuositukset.”

Kannattajat: Joonas Leppänen

5. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Käyttösuunnitelman s. 12 kolmas kpl (”Omassa 
lastenkotitoiminnassa huolehditaan sataprosenttisen täyttöasteen 
toteutumisesta ja tehdään tarvittava suunnitelma tavoitteen 
saavuttamiseksi.”) muutetaan muotoon ”Omassa lastenkotitoiminnassa 
huolehditaan niin korkeasta täyttöasteesta kuin on mahdollista ilman, 
että lapsia ja nuoria joudutaan pitämään ylipaikoilla. Tehdään tarvittava 
suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.”

Kannattajat: Joonas Leppänen

6. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Käyttösuunnitelmassa s. 16 kuudennen kappaleen 
ensimmäinen virke (”Hangonkadun vieroitus siirretään Malmin 
sairaalaan.”) muutetaan muotoon  ”Selvitetään Hangonkadun 
vieroituksen siirtäminen Malmin sairaalaan, ja tuodaan asia 
lautakunnan päätettäväksi.”

Kannattajat: Joonas Leppänen
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7. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Käyttösuunnitelman s. 24 kolmannen kappaleen 
ensimmäinen virke (”Toimitilojen tehokkaampaa käyttöä lisätään 
suunnittelemalla uudet toimitilat ns. monitilatoimistoiksi.”) muutetaan 
muotoon ”Toimitilojen tehokkaampaa käyttöä lisätään suunnittelemalla 
uudet toimitilat soveltuvin osin ns. monitilatoimistoiksi.”

Kannattajat: Joonas Leppänen

8. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Käyttösuunnitelman s. 13 viimeisen kappaleen 
ensimmäinen virke (”Henkilökohtaisen palvelutarpeen arviointia 
tarkennetaan niin, että henkilökohtainen apu kohdentuu 
välttämättömään avun tarpeeseen ja vältetään päällekkäisiä 
palveluja.”) muutetaan muotoon ”Henkilökohtaisen palvelutarpeen 
arviointiin ei tehdä muutoksia, ennen kuin lautakunnalle on esitetty 
selvitys, mitkä ovat muutoksen kustannusvaikutukset sekä vaikutukset 
henkilökohtaisen avun määrään ja sen saamisen kriteereihin.”

Kannattajat: Joonas Leppänen

9. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Muutetaan sivun 13 kuudes kappale muotoon:

”Kuljetuspalvelujen osalta lisätään toimintakyvyn arvioinnin tukena 
fysioterapeuttien tekemiä tutkimuksia ja koematkoja. Varmistetaan, että 
tehdään määräaikaisia päätöksiä vain silloin, kun asiakkaan 
toimintakyvyssä on odotettavissa paranemista. Tilausjärjestelmästä 
irrotettujen asiakkaiden suhteen ei tehdä tarkistuksia”

Kannattajat: Laura Nordström

10. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Muutetaan sivun 14 kolmas kappale muotoon

”Vammaistyön lyhytaikaishoidon ja omaishoidon lomituksen 
yhteensovittamisen suhteen ei tehdä mitään muutoksia, ennen kuin 
aiheesta tuodaan lautakuntaan ennen tätä selvitys, jossa kuvataan 
tehtävien muutosten budjettivaikutukset sekä vaikutukset 
harkinnanvaraisen palvelun määrään”

Kannattajat: Laura Nordström

11. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisäysehdotus: s 16 ”Psykiatrian päivystyksen…” 
kappaleen loppuun lisätään seuraavat lauseet: ”Psykiatrian 
päivystyksen siirrossa suunnitellaan hoitokäytännöt Aurorassa hyviksi 
todettujen mallien mukaisesti mm. turvallisilla tilaratkaisuilla ja sujuvalla 
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pääsyllä psykiatrin erikoislääkärin arvioon. Lautakunnalle tuodaan 
ennen vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa selvitys muutoksen 
onnistumisesta ja palvelun saatavuuden muutoksista sekä arvio 
tarvittavista lisäresursseista erityisesti poliklinikoilla.”

Kannattajat: Marko Rosenholm

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Vastaehdotus:
Laura Nordström: s 9 3.4 toisen kappaleen perään lisätään seuraava 
lause: "Lautakunnalle tuodaan vuoden 2016 aikana selvitys siitä, miten 
valtuustokauden aikana laitospaikkojen vähentäminen on kompensoitu 
resurssilisäyksillä avohuollossa".

Kannattajat: Joonas Leppänen

13. Vastaehdotus:
Jouko Malinen: Päätösehdotuksen loppuun:

"Hyväksyessään sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tulosbudjetin 
ja käyttösuunnitelman sosiaali- ja terveyslautakunta esittää vakavan 
huolensa, että alimitoitettu budjetti tulee aiheuttamaan 200 vakanssin 
vähentämisen helmikuun loppuun mennessä.  Palvelutaso tulee 
heikentymään monelta osin ja potilasturvallisuus saattaa vaarantua 
henkilöstön työmäärän lisääntyessä ja työssä jaksamisen 
heikentyessä. Lautakunta toivoo, että kaupunginhallitus arvioisi vuoden 
2015 budjettiseurannan yhteydessä sosiaali- ja terveysviraston 
toteutunutta palvelutasoa ja potilasturvallisuuden vaarantuessa 
myöntäisi tarvittavat lisäresurssit.

Kannattajat: Joonas Leppänen

14. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Sote-viraston hallinnoimien 10 asukastalon toiminnan 
rahoitus on turvattava v.2015 ajalta, jotta kaupunginhallitus voi 
selkiyttää asukastalojen organisointiin ja toimintaan liittyvät periaatteet. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asukastaloja koskevasta 
työryhmäraportista lausunnon kaupunginhallitukselle, missä lautakunta 
linjaa sote-toimintaan liittyvien 10 asukastalon tulevaisuuden 
toimintaperiaatteet ja organisoinnin. - s.12

Kannattajat: Hannu Tuominen

15. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, 
että se selvittäisi, miten virastolle annettua v. 2015 budjettiin sisältyvää 
hallinto- ja tukipalvelujen 1,739 miljoonan euron säästövelvoitetta 
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voitaisiin muuttaa - ajatellen koko kaupungin käyttötaloutta - niin, ettei 
se kohdistuisi sote-virastoon.

Kannattajat: Hannu Tuominen

16. Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lautakunta käsittelee vanhuspalvelulain edellyttämän 
suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi, ja esittää, että 
suunnitelma viedään vanhuspalvelulain mukaisesti 
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi kaupungin 
strategiaohjelmaa.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara

Jäsen Seija Muurisen vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Vastaehdotus, Nordström Laura 
 Muutokset koskevat s 27 viimeistä kappaletta

a) Lisätään sana ”ensisijaisesti” seuraavasti (merkattu isoilla kirjaimilla): 
"Kustannushyöty-analyysin ja toiminnan sopeuttamisvaateen pohjalta 
sosiaali- ja terveysvirasto on päätynyt täsmentämään terveyspalvelujen 
keskitetyn puhelinneuvonnan koskemaan ENSISIJAISESTI 
ympärivuorokautista kiireellistä terveysneuvontaa, jossa säilyy yksi 
puhelinnumero.
 
b) Tämän lauseen perään lisätään lause: "TÄMÄN LISÄKSI 
NUMEROSSA NEUVOTAAN MYÖS KIIREETTÖMISSÄ KYSELYISSÄ 
TAI OHJATAAN ETEENPÄIN."

c) Lisäksi muokataan seuraavaa lausetta (lisäys on merkitty suurilla 
kirjaimilla ja poisto suluissa): ”Ei-kiireellinen neuvonta kohdentuu 
ENSISIJAISESTI (POISTO: päällekkäisyyden purun jälkeen)…”

18. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Käyttösuunnitelman s. 18 toisen virkkeen 
(”Palvelukeskustoiminnassa tavoitteena on, että muuta kuin sosiaali- ja 
terveysviraston järjestämää toimintaa on keskimäärin vähintään 75 % 
asiakaskäynneistä.”) jälkeen lisätään: ”Tavoitteen saavuttamiseksi ei 
kuitenkaan tule vähentää nykyisen oman henkilöstön määrää.”

1 äänestys

JAA-ehdotus: Käyttösuunnitelmasta poistetaan s. 15 teksti  
”Somaattisen päivystyksen ja psykiatrisen päivystyksen toimintojen 
integraatio toteutetaan vuonna 2014 tehdyn erillisen suunnitelman 
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mukaan. Suunnitelmassa M1 -arviot keskitetään terveysasemilta 
päivystykseen.” sekä s. 16 3. kpl (alkaa: ”Psykiatrisen päivystyksen 
integraatio…”) Lisätään s. 16 kolmannen kappaleen tilalle seuraava 
teksti: ”Psykiatrisen päivystyksen integraatiota ei panna toimeen siinä 
muodossa, kuin vuoden 2014 aikana tehdyssä suunnitelmassa on 
esitetty. Valmistellaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi 
esitys siitä, miten psykiatrisen ja somaattisen päivystyksen yhteyttä 
voidaan vahvistaa siten, että nykyisenkaltainen psykiatrinen 
päivystystoiminta Auroran sairaalassa säilyy."

EI-ehdotus: Poistetaan sivulta 16 kolmas kappale: Psykiatrisen 
päivytyksen integraatio toteutetaan päivystys-toimiston ja psykiatria- ja 
päihdepalvelut-toimiston yhteisen erillisen suunnitelman mukaisesti. 
Psykiatrinen ja somaattinen osaaminen yhteispäivystyksessä turvaa 
psykiatrisen potilaan asianmukaisen päivystyshoidon. Psykiatrista 
sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat siirretään jatkohoitoon Auroran 
sairaalaan.
 
16.3 kappaleen tilalle seuraava teksti: Psykiatrisen päivystyksen 
integraatiota ei panna toimeen siinä muodossa, kuin vuoden 2014 
aikana tehdyssä suunnitelmassa on esitetty. Valmistellaan ja tuodaan 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitys, jossa Auroran 
psykiatrinen päivystys jatkuisi ennallaan toistaiseksi kunnes sote-
uudistuksen tuomat palvelurakenteen muutokset psykiatriseen hoitoon 
pääkaupunkiseudulla ovat selvillä.
 
Selvitetään myöskin mahdollisuus siirtää somaattisen hoidon osaajia 
Auroraan siten, että koko sairaalan käytösssä on 24/7 yksi 
somaattiseen akuuttihoitoon erikoistunut sairaanhoitaja.  Psykiatrisen 
päivystyshoidon tarpeessa olevan potilaan eheä hoitoketju 
mahdollistuu parhaiten siten, että potilas saa Auroran sairaalasta niin 
päivystyshoidon kuin jatkohoidonkin ilman turhia viivytyksiä. Eheä ja 
viivytyksetön hoitoketju tuo hyötyä potilaalle, jonka tulee olla kaiken 
hoidon tarkoitus ja tällä saavutetaan myös paras mahdollinen 
kustannustehokkuus.

Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Mikael Sjövall, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Tuula Salo, Markku Vuorinen

Tyhjä: 3
Maija Anttila, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen
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Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti äänin 8 - 2 (tyhjiä 3) jäsen 
Tuula Salon vastaehdotuksen.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelmasta poistetaan s. 15 teksti  ”Somaattisen 
päivystyksen ja psykiatrisen päivystyksen toimintojen integraatio 
toteutetaan vuonna 2014 tehdyn erillisen suunnitelman mukaan. 
Suunnitelmassa M1 -arviot keskitetään terveysasemilta päivystykseen.” 
sekä s. 16 3. kpl (alkaa: ”Psykiatrisen päivystyksen integraatio…”) 
Lisätään s. 16 kolmannen kappaleen tilalle seuraava teksti: 
”Psykiatrisen päivystyksen integraatiota ei panna toimeen siinä 
muodossa, kuin vuoden 2014 aikana tehdyssä suunnitelmassa on 
esitetty. Valmistellaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi 
esitys siitä, miten psykiatrisen ja somaattisen päivystyksen yhteyttä 
voidaan vahvistaa siten, että nykyisenkaltainen psykiatrinen 
päivystystoiminta Auroran sairaalassa säilyy."

Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, 
Tuomas Nurmela, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 5
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 1
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi äänin 5 - 7 (1 tyhjä) 
esittelijän ehdotukselle.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelman luvun 2.1. ensimmäisen kappaleen 
loppuun lisätään: ”Kaikissa neuvotteluissa, joita HUS:n kanssa 
käydään palveluiden integraatiosta, pyritään siihen, että helsinkiläisten 
palvelutaso tai palveluiden saatavuus ei heikkene.”

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Markku 
Vuorinen
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Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Marko Rosenholm, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mikael Sjövall

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus 1 voitti esittelijän ehdotuksen äänin 
8 - 4.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelman s. 10 ensimmäinen virke (”Välittömän 
asiakastyöajan osuutta kokonaistyöajasta lisätään kaikessa asiakas- ja 
potilastyössä.”) muutetaan muotoon: ”Välittömän asiakastyöajan 
osuutta kokonaistyöajasta lisätään kaikissa niissä toiminnoissa, joissa 
se on mahdollista, kun otetaan huomioon työn laatu, työntekijöiden 
jaksaminen ja työn mitoitussuositukset.”

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

Ei-äänet: 9
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko 
Rosenholm, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 
- 3 (1 tyhjä).

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelman s. 12 kolmas kpl (”Omassa 
lastenkotitoiminnassa huolehditaan sataprosenttisen täyttöasteen 
toteutumisesta ja tehdään tarvittava suunnitelma tavoitteen 
saavuttamiseksi.”) muutetaan muotoon ”Omassa lastenkotitoiminnassa 
huolehditaan niin korkeasta täyttöasteesta kuin on mahdollista ilman, 
että lapsia ja nuoria joudutaan pitämään ylipaikoilla. Tehdään tarvittava 
suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.”
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Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Markku 
Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Marko Rosenholm, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 
- 4.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelmassa s. 16 kuudennen kappaleen 
ensimmäinen virke (”Hangonkadun vieroitus siirretään Malmin 
sairaalaan.”) muutetaan muotoon  ”Selvitetään Hangonkadun 
vieroituksen siirtäminen Malmin sairaalaan, ja tuodaan asia 
lautakunnan päätettäväksi.”

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, 
Hannu Tuominen

Ei-äänet: 6
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko 
Rosenholm, Mikael Sjövall, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Tuula Salo, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 
- 5 (tyhjiä 2).

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelman s. 24 kolmannen kappaleen 
ensimmäinen virke (”Toimitilojen tehokkaampaa käyttöä lisätään 
suunnittelemalla uudet toimitilat ns. monitilatoimistoiksi.”) muutetaan 
muotoon ”Toimitilojen tehokkaampaa käyttöä lisätään suunnittelemalla 
uudet toimitilat soveltuvin osin ns. monitilatoimistoiksi.”
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Jaa-äänet: 4
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela

Ei-äänet: 6
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko 
Rosenholm, Hannu Tuominen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Tuula Salo, Mikael Sjövall, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 
- 4 (tyhjiä 3).

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelman s. 13 viimeisen kappaleen 
ensimmäinen virke (”Henkilökohtaisen palvelutarpeen arviointia 
tarkennetaan niin, että henkilökohtainen apu kohdentuu 
välttämättömään avun tarpeeseen ja vältetään päällekkäisiä 
palveluja.”) muutetaan muotoon ”Henkilökohtaisen palvelutarpeen 
arviointiin ei tehdä muutoksia, ennen kuin lautakunnalle on esitetty 
selvitys, mitkä ovat muutoksen kustannusvaikutukset sekä vaikutukset 
henkilökohtaisen avun määrään ja sen saamisen kriteereihin.”

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Mikael 
Sjövall, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 7
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko 
Rosenholm, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7 
- 5 (1 tyhjä).

9 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan sivun 13 kuudes kappale muotoon: 
”Kuljetuspalvelujen osalta lisätään toimintakyvyn arvioinnin tukena 
fysioterapeuttien tekemiä tutkimuksia ja koematkoja. Varmistetaan, että 
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tehdään määräaikaisia päätöksiä vain silloin, kun asiakkaan 
toimintakyvyssä on odotettavissa paranemista. Tilausjärjestelmästä 
irrotettujen asiakkaiden suhteen ei tehdä tarkistuksia”

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Joonas Leppänen, Jouko 
Malinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Hannu 
Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Mikael Sjövall

Poissa: 0

Jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 0 (tyhjiä 3).

10 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan sivun 14 kolmas kappale muotoon 
”Vammaistyön lyhytaikaishoidon ja omaishoidon lomituksen 
yhteensovittamisen suhteen ei tehdä mitään muutoksia, ennen kuin 
aiheesta tuodaan lautakuntaan ennen tätä selvitys, jossa kuvataan 
tehtävien muutosten budjettivaikutukset sekä vaikutukset 
harkinnanvaraisen palvelun määrään”

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Markku 
Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Marko Rosenholm, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 9 - 4.

11 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: s 9 3.4 toisen kappaleen perään lisätään seuraava lause: 
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"Lautakunnalle tuodaan vuoden 2016 aikana selvitys siitä, miten 
valtuustokauden aikana laitospaikkojen vähentäminen on kompensoitu 
resurssilisäyksillä avohuollossa".

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

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Marko Rosenholm, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 3.

12 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotuksen loppuun: "Hyväksyessään sosiaali- ja 
terveysviraston vuoden 2015 tulosbudjetin ja käyttösuunnitelman 
sosiaali- ja terveyslautakunta esittää vakavan huolensa, että 
alimitoitettu budjetti tulee aiheuttamaan 200 vakanssin vähentämisen 
helmikuun loppuun mennessä. Palvelutaso tulee heikentymään 
monelta osin ja potilasturvallisuus saattaa vaarantua henkilöstön 
työmäärän lisääntyessä ja työssä jaksamisen heikentyessä. Lautakunta 
toivoo, että kaupunginhallitus arvioisi vuoden 2015 budjettiseurannan 
yhteydessä sosiaali- ja terveysviraston toteutunutta palvelutasoa ja 
potilasturvallisuuden vaarantuessa myöntäisi tarvittavat lisäresurssit.

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Hannu 
Tuominen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Marko Rosenholm, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Markku Vuorinen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Jouko Malisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 
- 4.
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13 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sote-viraston hallinnoimien 10 asukastalon toiminnan 
rahoitus on turvattava v.2015 ajalta, jotta kaupunginhallitus voi 
selkiyttää asukastalojen organisointiin ja toimintaan liittyvät periaatteet. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asukastaloja koskevasta 
työryhmäraportista lausunnon kaupunginhallitukselle, missä lautakunta 
linjaa sote-toimintaan liittyvien 10 asukastalon tulevaisuuden 
toimintaperiaatteet ja organisoinnin. - s.12

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

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Marko Rosenholm, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 3.

14 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, 
että se selvittäisi, miten virastolle annettua v. 2015 budjettiin sisältyvää 
hallinto- ja tukipalvelujen 1,739 miljoonan euron säästövelvoitetta 
voitaisiin muuttaa - ajatellen koko kaupungin käyttötaloutta - niin, ettei 
se kohdistuisi sote-virastoon.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Joonas Leppänen, Jouko 
Malinen, Laura Nordström, Marko Rosenholm, Tuula Salo, Hannu 
Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Mikael Sjövall

Poissa: 0

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 0 (tyhjiä 3).
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15 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus, Nordström Laura 
 Muutokset koskevat s 27 viimeistä kappaletta a) Lisätään sana 
”ensisijaisesti” seuraavasti (merkattu isoilla kirjaimilla): 
"Kustannushyöty-analyysin ja toiminnan sopeuttamisvaateen pohjalta 
sosiaali- ja terveysvirasto on päätynyt täsmentämään terveyspalvelujen 
keskitetyn puhelinneuvonnan koskemaan ENSISIJAISESTI 
ympärivuorokautista kiireellistä terveysneuvontaa, jossa säilyy yksi 
puhelinnumero.
 
b) Tämän lauseen perään lisätään lause: "TÄMÄN LISÄKSI 
NUMEROSSA NEUVOTAAN MYÖS KIIREETTÖMISSÄ KYSELYISSÄ 
TAI OHJATAAN ETEENPÄIN." c) Lisäksi muokataan seuraavaa 
lausetta (lisäys on merkitty suurilla kirjaimilla ja poisto suluissa): ”Ei-
kiireellinen neuvonta kohdentuu ENSISIJAISESTI (POISTO: 
päällekkäisyyden purun jälkeen)…”

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

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Marko Rosenholm, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 3.

16 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelman s. 18 toisen virkkeen 
(”Palvelukeskustoiminnassa tavoitteena on, että muuta kuin sosiaali- ja 
terveysviraston järjestämää toimintaa on keskimäärin vähintään 75 % 
asiakaskäynneistä.”) jälkeen lisätään: ”Tavoitteen saavuttamiseksi ei 
kuitenkaan tule vähentää nykyisen oman henkilöstön määrää.”

Jaa-äänet: 4
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela
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Ei-äänet: 7
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko 
Rosenholm, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Mikael Sjövall, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7 
- 4 (tyhjiä 2).

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

jussi.lind(a)hel.fi
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätöksen liite Käyttösuunnitelma 2015 sote ltk 16122014 (2).pdf
2 Käyttösuunnitelma 2015 sote ltk 16122014 (2).pdf
3 Tulosbudjettiraamit_2015

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 
tulosbudjettien toimintakulut (ilman poistoja) sekä tuotot esityksen 
mukaisina seuraavasti:

Osasto  Kulut 1000 eTuotot 1000 e
   
Perhe- ja sosiaalipalvelut 654 613 123 147
Terveys- ja päihdepalvelut 431 159 42 094
Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

568 235 103 661

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut 12 186 0
Talous- ja tukipalvelut 160 380 153 871
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 26 797 23 294

Samalla lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sosiaali- ja 
terveysviraston käyttösuunnitelman sekä liitteenä 2 olevat 
osastokohtaiset tulosbudjettiraamit.
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Esittelijä

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat 
suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä 
määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on 
varmistettava, että sitovat tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin 
määrärahoin. 

Lähtökohdat osastojen budjettiraameille

Kaupunginvaltuuston päättämä sosiaali- ja terveysviraston vuoden 
2015 talousarvio on seuraava:

3 10 Sosiaali- ja terveysvirasto 1000 e
Menot 2 188 171 
Tulot 262 979 

Talousarviokohdittain menot jakautuvat seuraavasti

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1000 e
Menot 1 461 776 
Tulot 179 847 
  
3 10 04 Toimeentulotuki  
Menot 172 090 
Tulot 82 902 
  
3 10 05 Työllisyyden hoitaminen  
Menot 32 522 
Tulot 230
  
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri

 

Menot 521 783 
  
Investointitalous 9 500 
Tietotekniikkahankinnat 5 000 
Muut hankinnat 4 500 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveysviraston 
talousarvio vuodelle 2015 on sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta 1 
461,8 miljoonaa euroa. Lisäksi viraston talousarviossa on kolme muuta 
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talousarviokohtaa: Toimeentulotuki 172,1 milj. euroa, Työllisyyden 
hoitaminen 32,5 milj. euroa sekä HUS-kuntayhtymä 521,8 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.6.2014 hyväksymään 
talousarvioehdotuksen verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuus 16,4 
milj. euroa on siirretty sosiaali- ja terveyspalvelut -talousarviokohdasta 
työllisyyden hoitaminen -kohtaan. Lisäksi työllisyyden hoitamiseen on 
lisätty 10 milj. euroa, joten tämän talousarviokohdan määrärahat ovat 
yhteensä 32,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisättiin Sosiaali- ja terveyspalvelut -
talousarviokohdalle 2,5 milj. euroa, mutta tukipalveluihin kohdennettiin 
samanaikaisesti 1,739 miljoonan euron säästövelvoite, joten nettolisäys 
alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on siten 0,7 miljoonaa euroa.

Lautakunnan 3.6.2014 hyväksymä talousarvioesitys edellytti 11,3 
miljoonan euron sopeutusta. Tämän lisäksi tehtiin viraston vuoden 
2014 talousarvioylitysuhan vuoksi päätös yhteensä 10 miljoonan euron 
sopeutuksesta, joka toteutetaan vähentämällä 200 vakanssia vuoden 
2015 helmikuun loppuun mennessä. Ottaen huomioon 
kaupunginhallituksen myöntämä lisämääräraha (0,7 milj. e) sekä 
ennusteen paraneminen, on kokonaissopeutustarve sosiaali- ja 
terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta arviolta 18 miljoonaa euroa 
vuoden 2014 ennusteeseen nähden. 

Sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston päättämät  virastoa sitovat toiminnalliset 
tavoitteet pohjautuvat keväällä hyväksyttyyn talousarvioesitykseen. 
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan neljä kertaa 
vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten 
terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa.

2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten suhteellinen osuus 
kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna

3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä 
viikkoa

4. Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 
%-yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin 
resursseihin suhteutettuna

5. Päivystysosastojen kotiutumisprosentti kasvaa vuoteen 2014 
verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli 
puolella vuorokaudella
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6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 
2014 verrattuna

7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon 
siirtoviivemaksut vähenevät vuodesta 2014

8. Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % 
toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä 
toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille

9. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1800 henkilöä vuodessa

Palvelujen määrälliset tavoitteet

Viraston talousarviossa esitetyt määrälliset tavoitteet vuodelle 2015 
ovat seuraavat:

 Talousarvio 
2015 

Terveysneuvonta, terveydenhoitajakäynti  285 000
Terveysneuvonta, lääkärikäynti 52 000
 
Terveydenhoitajan vastaanotto, 
kouluterveydenhuolto

 
 131 000

Terveydenhoitajan vastaanotto, 
opiskeluterveydenhuolto

60 000

Lääkärin vastaanotto, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto 

24 000 

Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk 320 000
Lastensuojelun laitoshoito, hoitovrk 235 000
Läheisverkostosijoitukset, hoitovrk 90 000
Kasvatus ja perheneuvonta, käynti 23 000
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti 32 000
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, 
paikat yht

892

Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat 
yht.

130

  
Lääkärin vastaanottokäynti 707 000
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 700 000
Hammashuolto, käynti 480 000
Pkl-vastaanotto 82 000
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti 38 000
Tk-päivystys, käynti 125 000
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät 70 000
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Psykiatrian avohoitokäynti 221 000
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät 88 000
Psykiatrian avohoitopäivä 70 000
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit 
vuoden aikana

60 000

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana 125 000
Päihdehuollon asumispalvelut. 
asumisvuorokaudet yht.

63 000

Päihdehuollon laitoshuolto, 
hoitovuorokaudet yht.

55 000

  
Kotihoito, käynti 2 650 000
Somaattinen sairaalahoito, päättyneet 
hoitojaksot

32 000

Iäkkäiden ympärivuorokautinen 
palveluasuminen, vrk

1 100 000

Iäkkäiden ympärivuorokautinen 
laitoshoito, vrk 

560 000

  
Toimeentulotukiasiakastalouksia 42 000

* vastaanottokäynteihin sisältyvät käyntiä korvaavat hoitoasioinnit. 

Käyttösuunnitelman rakenne

Käyttösuunnitelman tavoitteena on antaa tiivis virastotasoinen näkemys 
strategian toimeenpanosta sekä niistä tekijöistä, joiden pohjalta 
toimintaa tullaan muuttamaan vuonna 2015. 

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma jakautuu kolmeen osaan 
ja noudattelee seuraavaa rakennetta: 

1. Käyttösuunnitelmassa kuvataan aluksi toimintaympäristöstä 
nousevat keskeisimmät muutostekijät sekä analyyseihin pohjautuvat 
johtopäätökset palvelurakenteen muutostarpeista. Muutostekijöitä 
nousee esiin mm. lainsäädännön, väestö- ja ikärakenteen, strategisen 
tietojärjestelmäkehityksen sekä palvelujen uudistamissuunnitelman 
pohjalta. Kustannustasoon liittyvien analyysien pohjana ovat olleet mm. 
Kuntaliiton raportti suurten kaupunkien terveydenhuollon 
kustannuksista sekä ns. kuusikkoraportit sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon eri palveluista. Analyysien tavoitteena on ollut löytää 
ne kohteet, joissa Helsingin kustannustaso selvimmin poikkeaa muun 
pääkaupunkiseudun kustannustasosta.
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2. Käyttösuunnitelman strategisten tavoitteiden toimeenpanoa 
koskevassa osassa on virastotasoisesti kuvattu keskeisimmät 
strategisten tavoitteiden toimeenpanoon liittyvät tavoitteet. Sosiaali- ja 
terveysvirastolla on kuusi strategista tavoitetta: 
a. Palvelukulttuuri uudistuu
b. Väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat
c. Integroidut palvelut ja hoito
d. Palvelurakenne kevenee
e. Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat
f. Vetovoimaiset työyhteisöt
Osiossa kuvataan viraston strategian näkökulmasta tärkeimmät esiin 
nostettavat teemat vuotta 2015 silmällä pitäen.

3. Osastojen toiminnallisia muutoksia kuvaavassa osuudessa on 
kuvattu lyhyesti osastoittain keskeisimmät muutokset vuonna 2015 
sekä niiden talousvaikutukset. 

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Tulosbudjetteja ja käyttösuunnitelmia on käsitelty viraston 
johtoryhmässä, 18.11. ja 20.11.2014. 

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 käyttösuunnitelma ovat 
esityslistan tämän asian liitteenä 1. Euromääräiset tulosbudjettitaulukot 
ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa yhteenvetona, että osastokohtaiset tulosbudjetit 
on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Käyttösuunnitelman rakennetta on edellisvuoteen verrattuna tiivistetty 
siten, että aiempaa selkeämmin kävisi ilmi viraston yhteinen näkemys 
niistä tekijöistä, jotka ovat keskeisessä roolissa kaupungin ja sosiaali- 
ja terveysviraston strategian toimeenpanon kannalta.

Keskeisenä haasteena tulee olemaan tuottavuustoimenpiteiden ja 
kaupunginvaltuuston hyväksymien sopeuttamistoimenpiteiden 
toteuttaminen. Budjetissa pysymisen tärkeyttä korostaa yhtäältä se, 
että talouden näkymät tuleville vuosille ovat kuntatalouden 
näkökulmasta vaikeat ja toisaalta se, että Helsingin tulee jo vuonna 
2015 valmistautua tulevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamisrakenteen muutoksiin vuonna 2017.

Virasto tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen 
ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2015. Kaikki 
keskushallinnolle annettavat ennusteet tuodaan ensin lautakunnan 
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käsiteltäväksi ennen niiden toimittamista eteenpäin. Ennusteiden 
yhteydessä tullaan kuvaamaan myös ennusteen johdosta aiheutuvat 
toimenpiteet. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 18.6.2013 228 § 
merkittiin tiedoksi katsaus hallinto- ja tukipalvelujen resurssien 
riittävyyteen sosiaali- ja terveysvirastossa. Samassa yhteydessä 
lautakunta päätti, että asiaa koskeva selvitys tuodaan lautakunnalle 
tiedoksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2015 
käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä on samanaikaisesti arvioitu 
hallinto- ja tukipalvelujen riittävyyttä sekä valmisteltu tukipalveluihin 
kohdentuvaa 1,7 miljoonan euron lisäsäästövelvoitetta. 
Käyttösuunnitelman mukaan vuoden 2015 toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet on mahdollista saavuttaa talousarvion puitteissa.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa 
kokouksessaan 15.12.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto 
jaetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille maanantaina 15.12.2014.

Terveys- ja hyvinvointivaikutuksien arviointi

Käyttösuunnitelmassa 2015 korostetaan asiakkaiden tarpeiden 
parempaa tunnistamista ja arvioinnin perusteella tapahtuvaa palvelujen 
täsmällisempää kohdennusta. Tämä antaa mahdollisuuden väestön 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.

Erityistukea tarvitsevien asiakkaiden tukemiseksi kehitetään 
moniammatillisia palveluketjuja. Paljon palveluja tarvitsevat ja erityistä 
huomiota vaativat asiakkaat hyötyvät kokonaispalvelusta. 
Lapsiperheiden tueksi kehitetään ehkäiseviä ja varhaisen tuen 
palveluja sekä palveluja erityistukea tarvitseville. Nuorten terveyttä ja 
hyvinvointia tukevia sekä syrjäytymistä ehkäiseviä palveluja kehitetään 
edelleen poikkihallinnollisesti. Hoitovastaavamallin avulla tuetaan 
ohjautumista oikeanlaisen avun piiriin ja hoitoon sitoutumista. 
Kaupunkitasoiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät ohjelmat keskittyvät 
merkittäviin kansanterveysongelmiin. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman ja Stadin ikäohjelman toteuttaminen tukevat 
väestön hyvinvointierojen kaventamisen tavoitetta.

Palvelujen saatavuutta parannetaan kehittäen toimintamalleja, jotka 
nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä. Erilaisten palvelujen 
integraatio varmistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen ja hyvän hoidon. 
Sähköisten palvelujen avulla mahdollistetaan ja tuetaan itsehoitoa ja 
näin vapautetaan resursseja paljon palveluja tarvitsevien käyttöön. 

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakkaiden osallisuutta, valinnan 
mahdollisuuksia ja valinnanvapautta. Mahdollisuus vaikuttaa omien 
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palvelujen valintaan edistää asiakkaiden hyvinvointia. Palvelurakenteen 
muutosta jatketaan kotona asumisen tukemiseen asukkaiden toiveiden 
mukaisesti. Muutosta toteutetaan hallitusti riittävät palvelut turvaten ja 
hoito- ja palveluketjujen sujuvuutta seuraten.

Matalan kynnyksen palvelut sekä asiakkaan omaan 
toimintaympäristöön vietävät lähipalvelut ovat olennaisia terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisessa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

jussi.lind(a)hel.fi
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2015 sote ltk 16122014 (2).pdf
2 Tulosbudjettiraamit_2015

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.12.2014 § 414

HEL 2014-013710 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.12.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Ehdotan asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

jussi.lind(a)hel.fi
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
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§ 429
Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin 
Diakonissalaitoksen Auroratalosta 

HEL 2014-001122 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Hankintapäällikkö Erja Snellman oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Pyydän, että asia pannaan pöydälle.

Kannattajat: Tuomas Nurmela

Palautusehdotus:
Tuula Salo: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siltä osin, että 
Helsingin kaupungin maksamana tulee asunnottomien 
palveluasuminen olla sellaista, jossa vaaditaan asukkailta 
päihteettömyyttä.

Palautusehdotus raukesi kannattamattomana

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

kari.salovaara(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä hankintalain 67 §:n 
mukaisesti yksilöllisinä päätöksinä ennen 31.12.2014 alkaneet 
asunnottomien palveluasumisen hankinnat Helsingin 
Diakonissalaitoksen Auroratalosta 45 helsinkiläiselle suorahankintana.

Hankinnan arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo arvonlisäverottomana 
on noin 5 miljoonaa euroa laskettuna neljän vuoden sopimiskauden 
mukaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 52 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/6
16.12.2014

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

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa terveys- ja 
päihdepalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tämän 
päätöksen perusteella tehtävät sopimukset sekä päättämään Helsingin 
kaupungin puolesta sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijän perustelut

Hankintapäällikkö Erja Snellman on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveysvirasto kilpailutti asunnottomien asumis- ja 
tukipalvelujen hankinnan syksyllä 2014. Uudet sopimukset astuvat 
voimaan 1.1.2015.

Kilpailutus toteutettiin yhdellä palveluluokalla. Aiemmin käytössä oli 
kolme palveluluokkaa, joista vaativinta hoitoa oli palveluasuminen. 
Palveluasuminen rajautui pois kilpailutuksesta, koska sosiaali- ja 
terveysvirastossa sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto vastaa nykyään 
ympärivuorokautisesta asumispalvelusta. Asiakkaiden siirto pois siitä 
yksiköstä, jossa he ovat pitkään ja vakiintuneesti asuneet, ei ole 
asiakkaiden edun mukaista. Näin ollen on perusteltua hankkia palvelu 
Helsingin Diakonissalaitoksen Auroratalosta suorahankintana.

Auroratalo osallistui myös kilpailutukseen, ja suorahankinta koskee 
vain niitä asiakkaita, jotka ovat palvelun piirissä 31.12.2014. Tällä 
hetkellä asiakkaita on 45. Asiakaskunta tulee vähentymään vuosittain 
luonnollisten syiden takia. Lisäksi uudet asiakkaat ohjautuvat 
kilpailutettujen palvelujen piiriin.

Hankintalain 67 § sallii suorahankinnan tekemisen seuraavasti: 
”Suorahankintaa voidaan käyttää yksittäisissä tapauksissa sosiaali-, 
terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnoissa, jos tarjouskilpailun 
järjestäminen, neuvottelumenettelyn käyttö tai palvelun tarjoajan 
vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen 
epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai 
asiakassuhteen turvaamiseksi.”

Palveluntuottajan kanssa on sovittu hinnasta vuoden 2015 alusta 
lähtien. Suorahankinnan kokonaiskustannus on arviolta 5 miljoonaan 
euroa laskettuna neljän vuoden sopimiskauden mukaan.

Hankinta on yksilöity liitteessä 1, joka on salassa pidettävä lain 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 momentin 
kohdan 25 mukaisesti. 

Työmäärän vähentämiseksi kyseiset yksilölliset 
suorahankintapäätökset on koottu muodollisesti yhteen asiakirjaan. 
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Suorahankinnan perusteet on harkittu kunkin asiakkaan kohdalla 
yksilöllisesti ja asiakastietojärjestelmässä olevissa päätöksissä 
mainitaan kunkin asiakkaan kohdalla hankintalain 67 §:n täyttymisen 
perusteet. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja 
varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää 
riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa terveys- ja päihdepalelujen 
osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on 
tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva 
päätösvalta on terveys- ja päihdepalvelut -osaston osastopäälliköllä.

Lisäksi kaupunki pidättää oikeuden irtisanoa tämän päätöksen 
perusteella tehty sopimus, mikäli se on aivan välttämätöntä sosiaali- ja 
terveyspalvelu-uudistuksen takia.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

kari.salovaara(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palvelutuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Terveys- ja päihdepalvelut Esitysteksti
Hankinta ja kilpailutus Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.10.2014 § 364

HEL 2014-001122 T 02 08 02 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asunnottomien asumis- ja 
tukipalvelujen hankinnasta esityslistalla esitetyin perusteluin 

- valita hankinnan kohteeseen 1 – asunnottomien asumispalvelut, jossa 
palveluntuottaja järjestää sekä asunnon että tuen – seuraavat 
palveluntuottajat ja asumispalveluyksiköt kokonaistaloudellisen 
edullisuuden mukaisessa järjestyksessä:

 Helsingfors Gästhem Och Natthärbärgen Rf – Helsingin 
Vieraskoti

 Helsingin Diakonissalaitos – Naisten asumisyksikkö
 SiniVida OY – Perustettava yksikkö
 Helsingin Diakonissalaitos – Alppikulma
 Vailla vakinaista asuntoa ry – Sällikoti
 Sininauhasäätiö – Perustettava yksikkö
 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö – Pitäjänmäen 

asumispalveluyksikkö
 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö – Alppikadun 

asumispalveluyksikkö
 Sininauhasäätiö – Puolimatkankoti Pessi & Illusia
 Sininauhasäätiö – Ruusulankadun asumispalveluyksikkö
 Suoja-Pirtti ry – Rukkilan asumisyhteisö
 Helsingin Diakonissalaitos – Auroratalo

- valita hankinnan kohteeseen 2 – asunnottomien asumispalvelu, jossa 
palveluntuottaja järjestää asumisen tuen asiakkaille tilaajan 
osoittamassa kiinteistössä – Vailla vakinaista asuntoa ry:n 
palveluntuottajaksi,

- tehdä valittujen tarjoajien kanssa nelivuotiset puitesopimukset 
ehdolla, että palveluntuottajat esittävät kaikki soveltuvuusvaatimuksissa 
vaaditut selvitykset ja todistukset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja 
päihdepalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tämän 
päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja päättämään tarvittaessa 
Helsingin kaupungin puolesta sopimuksen irtisanomisesta ja 
purkamisesta.

11.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.02.2014 Pöydälle

Esittelijä
va. virastopäällikkö
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Hannu Juvonen

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

kari.salovaara(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi
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§ 430
Turvallisuuspalvelujen hankinta

HEL 2014-013852 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä turvallisuuspalvelujen 
kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä 
vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Hankintapäällikkö Erja Snellman oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus /614/2007) 6 §)
5 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
6 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
7 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
8 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
9 Lite 9 JYSE_2014_palvelut

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintapäällikkö Erja Snellman on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Hankinnan kohde
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Hankinnan kohteena ovat järjestyksenvalvontapalvelut, jotka sisältävät 
hälytysvartioinnin, paikallisvartioinnin ja piiri- ja hälytysvartioinnin 
sosiaali- ja terveysviraston eri kohteissa.  

Palvelukuvauksessa todetaan, että toimitiloista ja toiminnasta annetut 
tiedot ovat nykytilanteen ja tiedossa olevien suunnitelmien mukaiset. 
Palvelun piirissä olevat kohteet ja muut annetut tiedot voivat muuttua 
ennen sopimuskautta ja sopimuskauden aikana. Palveluntuottajan on 
kyettävä lisätilauksesta laajentamaan palveluita uusiin kohteisiin ja 
toimittamaan lisäpalveluita olemassa oleviin kohteisiin.

Sopimusluonnoksessa todetaan, että tilaaja ei sitoudu mihinkään 
tiettyihin hankintamääriin.

Tarkoituksena on valita yksi palveluntuottaja, joten osatarjouksia ei 
sallita. Kuten osallistumispyynnössä todetaan, turvallisuuspalvelu on 
sosiaali- ja terveysviraston kriittinen ulkoinen tukipalvelu. Asiakkaiden, 
henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseksi sekä palveluprosessien 
häiriöttömyyden varmistamiseksi tarvitaan toimialan tarpeisiin riittävästi 
perehtynyt, kehityshaluinen ja osaamisensa jo muualla osoittanut 
palveluntuottaja. Katsotaan, että markkinoilla on riittävästi tarjontaa 
kilpailun syntymiseksi.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu hankintalain mukaisella 
rajoitetulla menettelyllä. Tarjoajat jättävät osallistumishakemuksensa 
julkisten hankintojen nettiportaalissa julkaistun osallistumispyynnön 
perusteella. Osallistumishakemukset tarkastetaan ja tarjouspyyntö 
lähetetään niille tarjoajille, jotka täyttävät osallistumispyynnössä esitetyt 
vaatimukset.

Esitykset osallistumispyynnöksi ja sopimusluonnokseksi ovat tämän 
esityksen liitteenä. Asiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja 
terveysviraston ja hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut ne.

Tarjouksen valintaperusteena tulee olemaan alin hinta. 
Osallistumispyynnön vähimmäisvaatimusten katsotaan takaavan 
riittävän laatutason.

Sosiaalisen kriteerin huomioimiseksi toimittaja velvoitetaan tarjoamaan 
kokopäiväisen työpaikan koko hankintasopimuskaudeksi vähintään 
yhdelle  henkilölle, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 
kuusi kuukautta ennen työsuhteen alkua. Työllistämistoimet ja 
rekrytointi suoritetaan viimeistään puolen vuoden kuluessa sopimuksen 
allekirjoittamisesta lukien.
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Solmittava sopimus

Sopimuskausi on 4 vuotta, minkä jälkeen voidaan jatkaa enintään 
kahdella optiovuodella tilaajan niin halutessa. Sopimukseen tulee myös 
ehto siitä, että sosiaali- ja terveysvirastolla on oikeus sopimuskauden 
aikana irtisanoa sopimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se 
on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi 
välttämätöntä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
4 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus /614/2007) 6 §)
5 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
6 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
7 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
8 Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)
9 Lite 9 JYSE_2014_palvelut

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tukipalvelut
Hankintakeskus
Hankinta ja kilpailutus
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§ 431
Vanhusten päivätoiminnan hankinta

HEL 2014-010586 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä iäkkäiden 
päivätoiminnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä 
vähäisiä muutoksia. 

Käsittely

Hankintapäällikkö Erja Snellman oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Mauri Rosenberg, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

mauri.rosenberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)
2 Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)
3 Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus-, ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Talous- ja tukipalvelut Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hankintakeskus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
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Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintapäällikkö Erja Snellman on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Hankinnan kohde 

Hankinnan kohteena on iäkkäiden (pääsääntöisesti 65 vuotta 
täyttäneet) henkilöiden päivätoiminta. Palvelu perustuu 
sosiaalihuoltolakiin (710/1982). 

Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää iäkkäiden päivätoimintapalvelua 
omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelimallilla. Hankinnan 
kohteena oleva iäkkäiden päivätoiminnan ostopalvelu täydentää 
kaupungin omaa palvelutuotantoa. 

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa 
toimintaa, jolla edistetään kotona asuvien pääsääntöisesti 65 vuotta 
täyttäneiden helsinkiläisten toimintakykyä, henkistä vireyttä ja 
sosiaalisia suhteita. Toiminnan tavoitteena on tukea muistisairaiden 
asiakkaiden ja/tai omaishoidettavien kotona asumista, ylläpitää 
asiakkaan omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä 
kotioloissa sekä edistää asiakkaiden hyvinvointia. Palveluntuottajalta 
edellytetään sitoutumista asiakasta kuntouttavan ja virikkeellisen 
päivätoiminnan kehittämiseen ja laadukkaan palvelun tuottamiseen. 

Hankinnan kohteena olevaan päivätoimintapalveluun sisältyvät 
asiakkaiden ateriat, liikunta, viriketoiminta, sosiaalisten kontaktien 
ylläpito sekä hoiva ja huolenpito. 

Jokaiselle sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelualueelle 
(etelän, idän, lännen ja pohjoisen palvelualue) tullaan kilpailutuksen 
perusteella valitsemaan yksi 8-paikkainen suomenkielinen 
päivätoimintayksikkö. Lisäksi valitaan kaksi 8-paikkaista ruotsinkielistä 
päivätoimintayksikköä siten, että toinen sijaitsee lännen palvelualueella 
ja toinen idän palvelualueella. Yhteensä hankitaan 32 suomenkielistä 
paikkaa ja 12-16 ruotsinkielistä paikkaa. Päivätoiminnan kohteet 
hankitaan palvelualueittain asiakkaiden kohtuullisen pituisten ja 
sujuvien kuljetusmatkojen varmistamiseksi ja kuljetuskustannusten 
minimoimiseksi. 
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Hankinta jakautuu siis kuuteen kohderyhmään: 
- kohderyhmä 1: suomenkielinen päivätoimintayksikkö, etelän 
palvelualue 
- kohderyhmä 2: suomenkielinen päivätoimintayksikkö, idän 
palvelualue 
- kohderyhmä 3: suomenkielinen päivätoimintayksikkö, lännen 
palvelualue 
- kohderyhmä 4: suomenkielinen päivätoimintayksikkö, pohjoisen 
palvelualue 
- kohderyhmä 5: ruotsinkielinen päivätoimintayksikkö, lännen 
palvelualue 
- kohderyhmä 6: ruotsinkielinen päivätoimintayksikkö, idän palvelualue 

Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjous on mahdollista jättää 
johonkin kohderyhmään / joihinkin kohderyhmiin tai kaikkiin 
kohderyhmiin. Sen sijaan osatarjoukset kohderyhmän sisällä eivät ole 
sallittuja. 

Arvioitu palvelun tarve kolmen vuoden sopimuskaudella 
(1.5.2015–30.4.2018) on yhteensä noin 140 – 160 eri suomenkielistä 
asiakasta vuodessa ja noin 60 – 80 eri ruotsinkielistä asiakasta. 
Yhteensä eri asiakkaita on noin 200 – 240 vuodessa. Arvioitu 
hoitopäivämäärä vuotta kohden on noin 7400 hoitopäivää 
suomenkielisille asiakkaille ja noin 3520 hoitopäivää ruotsinkielisille 
asiakkaille. 

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu tietyn paikka- tai hoitopäivämäärän 
hankkimiseen. Ostettavien päivätoimintapaikkojen tarkat määrät 
sovitaan palveluntuottajien ja sosiaali- ja terveysviraston välillä 
vuosittain etukäteen toteuttamisohjelmaneuvotteluissa. 

Tarjouskilpailu 

Iäkkäiden päivätoimintapalvelujen hankinnasta järjestetään 
tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (348/2007) 
mukaisesti avoimella menettelyllä. 

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

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteenä 1-3. 
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Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja  
terveysviraston ja hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyyntöasiakirjat. 

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi arviolta helmikuun-maaliskuun 2015 aikana. 

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), 
joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja 
valvoo sopimusehtojen noudattamista. 

Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta, vähimmäislaadun ollessa 
vakioitu. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä 
esitetyt vähimmäisvaatimukset, koskien muun muassa viranomaislupia, 
henkilöstön pätevyyttä, päivätoiminnan tiloja, päivätoiminnan sisältöä, 
turvallisuutta sekä palvelun laadunhallintaa, seurantaa ja raportointia. 
Tarjoukset vertaillaan kohderyhmittäin. Tarjouskilpailun voittaja on 
tarjoaja, joka täyttää tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut kelpoisuus- ja 
vähimmäisvaatimukset ja tarjoaa kyseisen kohderyhmän edullisimmalla 
vertailuhinnalla. 

Tehtävä sopimus 

Palvelu kilpailutetaan kolmen (3) vuoden sopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 1.5.2015. Sosiaali- ja terveysvirasto ei 
sopimuksessa sitoudu tietyn paikka- tai hoitopäivämäärän 
hankkimiseen, vaan ostettavien päivätoimintapaikkojen tarkat määrät 
sovitaan palveluntuottajien ja sosiaali- ja terveysviraston välillä 
vuosittain etukäteen toteuttamisohjelmaneuvotteluissa. 

Iäkkäiden päivätoiminnan sopimuskauden päättyminen sovitetaan 
yhteen vammaispalvelun päivätoiminnan sopimuskauden päättymisen 
kanssa (1.5.2018), joka mahdollistaa tulevaisuudessa molempien 
palvelujen kilpailuttamisen samalla kertaa. 

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa kuitenkin oikeuden irtisanoa 
sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua. 

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Mauri Rosenberg, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

mauri.rosenberg(a)hel.fi
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Liitteet

1 Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)
2 Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)
3 Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus-, ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Talous- ja tukipalvelut Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hankintakeskus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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§ 432
Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta 

HEL 2014-011486 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Työkykyselvityksen 
asiantuntijapalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä 
vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Hankintapäällikkö Erja Snellman oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Tuomas Huilla, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.huilla(a)hel.fi
Ulla Turunen, Johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 42286

ulla.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintapäällikkö Erja Snellman on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Hankinnan kohteen tausta

Työkykyselvitys, aiemmalta nimeltään eläkeselvitys, on käynnistynyt 
Helsingin kaupungin valtuustoaloitteesta vuosien 1997 - 1998 aikana. 
Valtuustoaloitteessa eläkeselvitystoimintaa on esitetty terveys- ja 
sosiaaliviraston projektiksi. Tällöin kaupunginhallituksen 
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toimeksiantoon on tarttunut sosiaalivirasto. Pilottihanke on käynnistynyt 
1999 - 2000 erityissosiaalitoimistossa ja Sosiaalilautakunta on 
hyväksynyt toiminnan jatkon siihen saakka kunnes 
eläkeselvitystoiminta on vakinaistettu vuonna 2004.

Asiakirjojen mukaan eläkeprojektin tarkoituksena on ollut selvittää 
ilmeisen työkyvyttömien pitkäaikaistyöttömien toimeentulotukea 
saavien asiakkaiden eläkkeelle pääsyn edellytyksiä ja avustaa 
eläkkeen hakemisessa. Tavoitteena on lisäksi ollut kehittää 
viranomaisten yhteistyökäytäntöjä pitkäaikaisasiakkaiden työkyvyn 
arvioinnissa. Toiminnan vakinaistamisen yhteydessä tavoitteeksi on 
kirjattu työkyvyttömälle toimeentulotuen saajalle kuuluvan ensisijaisen 
etuuden, kuten sairauspäivärahan tai eläkkeen, turvaaminen. 
Tavoitteeksi on asetettu saada käynnistymään 700 eläkeselvitystä 
vuodessa. Tavoiteluku koostuu vuoden aikana lähetetyistä uusista 
asiakkaista, muutoksenhakuasiakkaista, uudelleen aloitetuista 
tapauksista sekä määräaikaisiin päätöksiin jatkolausuntoa tarvitsevista 
asiakkaista.

Vuonna 2013 Työkykyselvityksessä on uusia lähetettyjä asiakkaita ollut 
yhteensä 461, joista helsinkiläisiä yhteensä 380 ja vantaalaisia 81. 
Yhteensä vuoden 2013 aikana asiakkaita on ollut kaikkiaan 696, joista 
osalle määräaikaisista päätöksistä johtuen on tehty vuoden sisällä 
kenties useitakin selvityksiä.

Vuoden 2012 alusta lukien Eläkeselvitys nimi on muutettu 
Työkykyselvitykseksi. Samalla selvitystoimintaa on alettu kohdentaa 
myös syrjäytymisuhan alla oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin opiskelu- 
ja työkyvyn selvittämiseksi. Näiden nuorten kohdalla ei tavoitteena 
ensisijaisesti ole eläke, vaan tavoitteena on selvittää onko kenties 
opiskelu- ja työkyvyn esteenä lähettäjän taholla noussut epäily 
sairaudesta, viasta tai vammasta. Työkykyselvitystyön voikin nähdä 
olevan myös yksi merkittävä nuorisotakuun toteuttamisen väline.

Työkykyselvityksen tarkkaa taloudellista vaikuttavuutta tarkasteltaessa 
tulisi pyrkiä selvittämään työkykyselvitystoiminnan välilliset vaikutukset 
toimeentulotuen kuluihin. Eläkeselvitys maksaa n. 1500 € / henkilö. 
Ennen eläkepäätöstä asiakkaalla on useimmiten tuloina 
työmarkkinatuki ja asumistuki, minkä lisäksi hän saa toimeentulotukea 
n. 300 € /kk eli n. 3 600 € /vuosi. Kun asiakas saa eläkepäätöksen, hän 
pääsääntöisesti elää tuloillaan ja poistuu toimeentulotukiasiakkuudesta.

Vaikuttavuutta kuvannee jossain määrin tieto siitä, että noin 2/3 osaa 
Työkykyselvityksen asiakkaista, joille etuuksia haetaan, saa tilastojen 
mukaan toistaiseksi voimassa olevan eläkepäätöksen, osa heistä 
kenties monen aluksi määräaikaisen jakson jälkeen. Loput eli noin 1/3 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 66 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/9
16.12.2014

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

asiakkaista saavat erikoislääkärin lausunnoin selvityksen työ- ja 
toimintakyvystään sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi joko 
kuntoutukseen ja/tai hoitoon.

Vaikuttavuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon myös se, että 
Työkykyselvityksen asiakaskunnasta suuri osa on suunnitelmalliselta 
toimintakyvyltään erittäin heikkoa. Monet heistä tarvitsevat eräänlaista 
hoivaavaa palvelua, muistutusta ja opastusta esim. muistaakseen 
saapua varatuille ajoille. Heikoimpien, estyneimpien ja psyykkisesti 
sairaimpien sosiaaliset selvitykset sekä erikoislääkärin tutkimukset 
tehdään kotikäynteinä.

Ilman edellä mainittuja perusteellisia, tarvittaessa kotiinkin vietyjen 
selvityspalvelujen toteutusta monet Työkykyselvityksen asiakkaista 
eivät pystyisi itsenäisesti tilannettaan selvittämään, vaan monesti ko. 
asiakkaat olisivat vaarassa jäädä edelleen ”ajelehtimaan” epäselvine 
ongelmineen vuodesta toiseen usean eri sosiaali- ja 
terveydenhuollonjärjestelmän piiriin ja seurauksena saattaisi olla esim. 
laitoshoitoa vaativa tilanne.

Työkykyselvitys on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat 
erityisohjaamista asioidensa ratkaisemiseen sosiaali- ja terveysviraston 
tarjoaman ns. normaalin palvelutoiminnan piirissä. Sosiaali- ja 
terveysvirasto selvittää seuraavan kahden vuoden aikana, millä tavalla 
palvelutoimintaa voitaisiin sosiaali- ja terveysvirastossa kehittää niin, 
että tarvittava erikoislääkäripalvelu voidaan toteuttaa oman 
terveydenhuollon piirissä.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelut 
sopimuskaudeksi 1.5.2015 - 30.4.2017. Sopimusta voidaan tilaajan niin 
päättäessä jatkaa kahdella optiovuodella.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Työkykyselvityksen 
tehtävänä on tutkia ja arvioida asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä 
hänen mahdollisuutensa kuntoutukseen, sairauspäivärahaan ja/tai 
eläkkeeseen.

Työkykyselvityksen asiakkaita ovat 18 – 63 -vuotiaat sairauden, vian tai 
vamman johdosta lähettäjätahon työkyvyttömäksi arvioimat 
helsinkiläiset ja vantaalaiset sosiaalitoimen ja työvoiman 
palvelukeskuksen toimeentulotukea saavat ja pitkäaikaistyöttömät 
asiakkaat sekä vankiloissa olevat ja päihdehuollon laitoksiin sijoitetut 
toimeentulotukeen oikeutetut asiakkaat. Työkyvyn arviointeja ja 
eläkemahdollisuuksien selvityksiä tehdään nuorten palvelujen ja 
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aikuissosiaalityön toimiston sosiaalisen ja taloudellisen tuen jaoksen 
Työkykyselvitys -palvelupisteessä.

Vuoden 2014 lokakuun loppuun mennessä uusia Työkykyselvitykseen 
lähetettyjä asiakkaita on ollut 358 henkilöä. Samaan ajankohtaan 
mennessä asiakkaille vuonna 2014 määräaikaisina myönnettyjä 
etuuksia on ollut 172 ja toistaiseksi myönnettyjä etuuksia 125.  
Määräaikaisissa etuuksissa kysymys on ollut joko sairauspäivärahasta 
tai työkyvyttömyyseläkkeestä. Toistaiseksi myönnetyt etuudet ovat 
olleet työkyvyttömyyseläkkeitä. Vuonna 2014 lokakuun loppuun 
mennessä hylättyjä etuuspäätöksiä on ollut 149. Myös hylätty 
etuuspäätös voi muutoksenhaussa kääntyä myönteiseksi. 
Määräaikaiset päätökset johtavat usein, joskus kenties monen 
määräaikaisen jaksonkin jälkeen, toistaiseksi myönnettyyn etuuteen.

Työkykyselvitystyö sisältää sosiaalityöntekijän tekemän laajan 
sosiaalisen selvityksen asiakkaan elämäntilanteesta mahdollisten 
sairaus-/eläketapahtumien näkökulmasta, terveydentilan selvittämiseen 
tarvittavat asiantuntijapalvelut kuten neuropsykologi- ja 
erikoislääkäritutkimuspalvelut, terveydentilan edellyttämien etuuksien, 
kuten sairauspäiväraha- ja/tai eläkehakemuksen laatimisen ja koko 
hakuprosessin hoitamisen mahdollisesti tarvittavine 
muutoksenhakuineen. Työkyvyn arviointi toteutetaan monialaisen 
yhteistyön keinoin. Vuosittain Työkykyselvityksessä tehdään 700–800 
työkyvyn selvitystä.

Työkykyselvityksen työntekijäresurssina on 9 sosiaalityöntekijää, 
toimistosihteeri ja johtava sosiaalityöntekijä. Lisäksi samoissa 
toimitiloissa vastaanottaa ostopalveluina 6 erikoislääkäriä ja 3 
neuropsykologia, joita käytetään asiakkaiden edellyttämien 
oirekuvatarpeiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena ovat Työkykyselvityksen erikoislääkäripalvelut ja 
neuropsykologipalvelut. Erikoislääkärien osalta palvelukokonaisuus 
sisältää tutustumisen tutkittavan asiakirjoihin, neuvottelut asiakkaan 
asiaa hoitavan sosiaalityöntekijän kanssa, varsinaisen tutkimuksen 
teon, ohjaamiset tarvittaviin lisätutkimuksiin, lääkärinlausunnon 
kirjoittamisen ja konsultaation. Hankittava erikoislääkäripalvelu 
työkykyselvitystä varten sisältää edellä kerrotuista osista koostuvan 
laajan palvelukokonaisuuden. Palvelukokonaisuuden sisältö viime 
kädessä muotoutuu kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jotta 
asiakkaan sairauden/sairauksien, vian/vikojen ja/tai 
vamman/vammojen vaikutukset hänen työkykyynsä saadaan selvitettyä 
sekä fyysisenä, psyykkisenä että sosiaalisena kokonaisuutena.
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Neuropsykologin tehtävä sisältää tutustumisen tutkittavan asiakirjoihin, 
neuvottelut asiakkaan asiaa hoitavan sosiaalityöntekijän kanssa, 
varsinaisen tutkimuksen teon, lausunnon kirjoittamisen ja 
konsultaation.

Helsingin ja Vantaan kaupungeilla on toukokuussa 2012 solmittu 
sopimus siitä, että Helsingin kaupunki tuottaa täysimääräistä korvausta 
vastaan eläkeselvityspalvelua (nykyään työkykyselvitystä) Vantaan 
kaupungille. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen mukaan 
tuottaja vastaa aikataulunsa mukaan palveluun liittyvien ostopalvelujen 
kilpailuttamisesta myös tilaajan tarpeisiin.

Tarjouskilpailu

Työkykyselvityksen asiantuntijapalveluiden hankinnasta järjestetään 
tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (348/2007) 
mukaisesti avoimella menettelyllä.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteenä 1-3. 
Hankinta-asetuksen (614/2007) 6§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa 
julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen 
internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten 
tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset(kelpoisuusvaatimukset), 
joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja 
valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja 
terveysviraston ja kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja hankinta-
keskuksen lakimies on tarkistanut tarjouspyynnön liitteineen.

Hankinta jakautuu viiteen kohderyhmään:

 kohderyhmä 1: Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn 
arviointi

 Kohderyhmä 2: Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn 
arviointi

 Kohderyhmä 3: Neurologin suorittama työ- ja toimintakyvyn 
arviointi

 Kohderyhmä 4: Yleislääketieteen tai työterveyshuollon 
erikoislääkärin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi

 Kohderyhmä 5: Neuropsykologin suorittama työ- ja 
toimintakyvyn arviointi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 69 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/9
16.12.2014

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

Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta, vähimmäislaadun ollessa 
vakioitu. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä 
esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset vertaillaan kohderyhmittäin. 
Puitejärjestelyyn valitaan jokaiselle hankinnan kohderyhmälle 
vähintään kolme ja enintään viisi tarjouspyynnön 
vähimmäisvaatimukset täyttävää halvinta tarjousta, jotka asetetaan 
vertailuhinnan mukaiseen ensisijaisuusjärjestykseen.

Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjous on mahdollista jättää 
yhteen tai useampaan kohderyhmään. Sen sijaan osatarjoukset kohde-
ryhmän sisällä eivät ole sallittuja.

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi alkuvuoden 2015 aikana.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden sopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 1.5.2015. Sopimusta voidaan tilaajan niin 
päättäessä jatkaa kahdella optiovuodella.

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa kuitenkin oikeuden irtisanoa 
sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

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

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Tuomas Huilla, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.huilla(a)hel.fi
Ulla Turunen, Johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 42286

ulla.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)
2 Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)
3 Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu.

Johtava sosiaalityöntekijä
Hankintapäällikkö
Hankinta-asiantuntija



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 70 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/11
16.12.2014

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

§ 433
Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin arvon korottaminen

HEL 2014-012928 T 05 04 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korottaa vanhusten 
ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvoa niin, että 
1.3.2015 alkaen palvelusetelin arvo on taulukon 1 mukainen.

Nettotulot euroa/kk Palvelusetelin arvo euroa/kk
900 euroa tai alle 3 000
901 - 1 000 2 900
1 001 - 1 100 2 800
1 101 - 1 200 2 700
1 201 - 1 300 2 600
1 301 - 1 400 2 500
1 401 - 1 500 2 400
1 501 - 1 600 2 300
1 601 - 1 700 2 200
1 701 - 1 800 2 100
1 801 - 1 900 2 000
1 901 - 2 000 1 900
2 001 - 2 100 1 800
2 101 - 2 200 1 700
2 201 - 2 300 1 600
2 301 - 2 400 1 500
2 401 - 2 500 1 400
2 501 - 2 600 1 300
2 601 - 2 700 1 200
2 701 - 2 800 1 100
2 801 - 2 900 1 000
2 901 - 3 000 900 
3 001 - 3 100 800
3 101 - 3 200 700
3 201 - 3 300 600
3 301 - 3 400 500
3 401 - 3 500 400
3 501 - 3 600 300
3 601 ja yli 200
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Käsittely

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että
 - lisätään taulukkoon palvelusetelin arvot 100e ja 0e
 - määritetään em. palvelusetelin arvojen tulorajat siten, että asiakkaan 
itse maksama osuus pysyy suunnilleen samansuuruisena myös 
tulohaitarin yläpäässä 
- mikäli asiakas pystyy tuloillaan kustantamaan koko palveluasumisen, 
ei palveluseteliä enää myönnetä.

Kannattajat: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan asia valmisteluun siten, että
 - lisätään taulukkoon palvelusetelin arvot 100e ja 0e
 - määritetään em. palvelusetelin arvojen tulorajat siten, että asiakkaan 
itse maksama osuus pysyy suunnilleen samansuuruisena myös 
tulohaitarin yläpäässä 
- mikäli asiakas pystyy tuloillaan kustantamaan koko palveluasumisen, 
ei palveluseteliä enää myönnetä.

Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, 
Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 6
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Marko 
Rosenholm, Tuula Salo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen palautusehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 6 - 7.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asiakkaan omavastuu kuvana 2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne

Sosiaalilautakunta hyväksyi 15.1.2008 palvelusetelin otettavaksi 
käyttöön vanhusten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Päätöstä 
edelsi palvelusetelikokeilu 1.4.2006- 31.3.2007. Palveluseteli otettiin 
vakinaiseen käyttöön 1.3.2008. Tämän jälkeen palvelusetelin arvoa on 
tarkistettu kahdesti, 1.3.2011 alkaen ja 1.1.2013 alkaen.  

Palveluseteli on tarkoitettu palveluasumisen hoivan kustannuksiin. 
Vuokran ja ateriat asiakas maksaa itse. Nykyinen palvelusetelin arvo 
on enintään 2 700 euroa kuukaudessa (taulukko 2).

********** 

Uudessa mallissa (taulukko 1) korkeimman palvelusetelin saa 900 
euroa tai sitä pienemmillä nettotuloilla. Pienin palvelusetelin arvo on 
200 euroa kuukaudessa. Sen saa 3601 euroa tai sitä suuremmilla 
nettotuloilla. Palveluseteliin on oikeutettu asiakas, jonka hoidon 
tarpeeksi on arvioitu pitkäaikainen ympärivuorokautinen tehostettu 
palveluasuminen tai laitoshoito.

Palvelusetelituottajat valitaan hyväksymismenettelyllä, eli määritellyt 
laatukriteerit täyttävät tuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi. 
Asiakas valitsee hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta itselleen 
sopivan palveluntuottajan ja tekee sopimuksen palveluntuottajan 
kanssa. Helsingin kaupungin hyväksymiä yksiköitä oli lokakuussa 2014 
yhteensä 162. Näistä 54 sijaitsi Helsingin kaupungin alueella, 23 
Espoossa ja Vantaalla ja muut eri puolilla Suomea. 

Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin toteutuneet kustannukset 
vuonna 2013 olivat yhteensä 5,2 milj. euroa. Hoitovuorokausia oli 92 
302 (vastaa noin 255 laskennallista hoitopaikkaa) ja asiakkaita vuoden 
aikana yhteensä 296. Vuoden 2014 lokakuun loppuun mennessä 
palvelusetelipaikoissa oli kertynyt yhteensä 80 074 hoitovuorokautta 
(noin 263 laskennallista hoitopaikkaa) ja palveluseteliasiakkaita oli 
lokakuussa 256. Kaikkiaan vuoden 2014 lokakuuhun mennessä 
palveluseteliä käyttäneitä asiakkaita on ollut yhteensä 293. Vuoden 
2014 kustannusten toteuma-arvio on 5,5 miljoonaa euroa, 
hoitovuorokausien noin 95 000 ja kuukausittaisen asiakasmäärän noin 
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260. Kaikkiaan vuoden 2014 aikana palveluseteliä käyttäneiden 
asiakkaiden määrän ennustetaan olevan noin 300.

Kokemukset palvelusetelistä ovat olleet pääosin erittäin myönteisiä. 
Asiakkaat ovat arvostaneet valinnanvapautta ja joustavuutta 
palvelusetelin myöntämisessä, ja palveluntuottajat ovat nähneet 
palvelusetelin positiivisena hoivayrittäjyyttä edistävänä tekijänä. 
Palvelusetelituottajina on jatkanut myös moni sellainen yrittäjä tai 
säätiö- tai yhdistystaustainen palveluntuottaja, jota ei ole valittu 
ostopalvelutuottajaksi.

Sosiaalilautakunta linjasi päättäessään 22.6.2010 esityksestä uuden 
palvelusetelilain mukaisista kokeiluista sosiaalivirastossa, että 
palvelusetelistä ei saa syntyä vain keskimääräistä maksukykyisemmille 
mahdollinen tukimuoto. Palveluseteli tulee määritellä siten, että myös 
alemmissa tuloluokissa olevat henkilöt voivat käyttää palveluseteliä.

Palvelusetelin arvon korotus

Palvelusetelin arvon korottamisella pyritään lisäämään palvelusetelin 
houkuttelevuutta, jotta useampi asiakas valitsisi palvelusetelin 
ostopalvelujen asemasta. Tällä hetkellä yksityisen vanhusten 
palveluasumiseen keskimääräinen hinta on noin 4 600 euroa 
kuukaudessa, josta palvelukustannusten (hoiva ja perusmaksu) osuus 
on keskimäärin 3600 euroa. Kokonaishinta sisältää palveluasumisen 
hoivaosuuden, perusmaksun, vuokra- ja ateriamaksut.

Palvelusetelin arvoa määriteltäessä tuloina otetaan huomioon 
asiakkaan jatkuvat ja säännölliset nettotulot, ansio- ja pääomatulot, 
metsätulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet. 

Palveluseteliasiakkaalle jäävät lisätulona Kelan eläkkeensaajan 
hoitotuki ja mahdollinen asumistuki. Eläkkeensaajan hoitotuen määrä 
on tällä hetkellä 327,50 euroa kuukaudessa. Asumistuen määrä 
vaihtelee tulojen ja omaisuuden mukaan. Kela muuntaa yli 16 532 
euroa ylittävän omaisuuden kuukausittaiseksi tuloksi. Sekä 
eläkkeensaajan hoitotuki että asumistuki otetaan huomioon kunnallisen 
asiakasmaksun määräytymisen perusteena olevina nettotuloina. 

Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin tuloluokitusta korjataan 
siten, että nykyisen 800 euron ja sitä pienemmän nettotulon sijaan 
korkeimman palvelusetelin saisi jo 900 eurolla ja sitä pienemmällä 
nettotulolla. Pienimmän 200 euron palvelusetelin saa 3601 euron ja sitä 
suuremmalla nettotulolla. Palvelusetelin uusi tuloluokitus on kuvattu 
kokonaisuudessaan taulukossa 1.

Palvelusetelin arvon korottamisen ja asiakasmäärän kasvun kustannusvaikutukset
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Tällä hetkellä palveluseteliasiakkaita on noin 260. Palvelusetelin arvon 
korottamisen 300 eurolla ennustetaan nostavan palvelusetelin 
käyttäjien määrän noin 350 asiakkaaseen.

Palvelusetelin kustannukset ovat nykyisin noin 5,5 milj. euroa 
vuodessa. Jos asiakasmäärä nousee ennustetulla tavalla ja 
palvelusetelin käyttäjät jakautuvat eri tuloluokkiin samalla tavoin kuin 
nyt, palvelusetelin vuosikustannukset nousevat 8,7 milj. euroon, eli 
palvelusetelin korottamisen kustannukset olisivat 3,4 milj. euroa. 
Palveluseteli korvaa palveluasumisen ostopalvelua. Yhden 
ostopalvelun bruttokustannus kaupungille on keskimäärin 4600 euroa 
kuukaudessa ja palvelusetelipaikan bruttokustannuksen kaupungille 
arvioidaan olevan keskimäärin 2200 euroa kuukaudessa.

Asiakkaiden siirtyminen palvelusetelin käyttäjiksi vähentää vastaavasti 
asiakasmaksutuottoja. Asiakasmaksutuottojen arvioidaan vähenevän 
noin 0,8 milj. euroa. 

Korotuksen aiheuttama palvelusetelipaikkojen määrän kasvu ja 
vastaava ostopalvelupaikkojen määrän vähenemä laskee 
ostopalvelukustannuksia. Menojen arvioidaan vähenevän yhteensä 5,6 
milj. euroa. Kun tästä vähennetään palvelusetelin korotuksen arvioitu 
kustannusvaikutus 3,4 milj. euroa, vähentäisi palvelusetelin käytön 
lisääntyminen yhteenlaskettuna menoja noin 2,2 milj. euroa. Mikäli 
asiakasmaksutuottojen väheneminen huomioidaan, 
nettokustannussäästö olisi noin 1,3 milj. euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Osallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja valinnanvapauden 
lisääminen tukevat ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä ja 
edistävät aktiivista ikääntymistä. Käytössä olevalla palveluasumisen 
palvelusetelimallilla ja palvelusetelin arvon korottamisella lisätään 
valinnan mahdollisuuksia useammalle ikääntyneelle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Asiakkaan omavastuu kuvana 2014
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.12.2014 § 416

HEL 2014-012928 T 05 04 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.12.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Joonas Leppänen: Pyydän asian pöydälle

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi
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§ 434
Palvelusetelitoiminta vammaisten ja kehitysvammaisten 
harkinnanvaraisen lyhytaikaishoidon järjestämistapana 1.3.2015 
alkaen 

HEL 2013-011977 T 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Pyydän asian jättämistä pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluseteli on 1.3.2015 
alkaen yksi vammaisten ja kehitysvammaisten harkinnanvaraisen 
lyhytaikaishoidon järjestämistapa. Kyse on asumisyksiköissä 
kehitysvammaisille ja vammaisille järjestettävästä lyhytaikaisesta 
hoidosta. Lautakunta päättää samalla, että palvelusetelin arvo on 
110,70-320,70 €/vrk. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan 
palveluluokan mukaisesti:

Palveluluokka 1. Kevyttä hoitoa, ohjausta ja tukea vammansa vuoksi 
tarvitsevat asiakkaat. 110,70€/vrk.

Palveluluokka 2. Ohjausta, apua, hoivaa tai tukea vammansa vuoksi 
tarvitsevat asiakkaat. 168,70€/vrk.

Palveluluokka 3. Paljon apua, hoivaa tai tukea vammansa vuoksi 
tarvitsevat asiakkaat. 210,70€/vrk.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 77 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/12
16.12.2014

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

Palveluluokka 4. Jatkuvaa apua, hoivaa tai tukea vammansa vuoksi 
tarvitsevat asiakkaat. 320,70€/vrk.

Palveluluokat on esitelty tarkemmin liitteessä 1.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Taustaa

Lyhytaikaishoidon tavoitteena on että kehitysvammainen tai 
vammainen henkilö voi lyhytaikaishoidon avulla asua kotonaan niin 
pitkään kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Lyhytaikaishoidon syitä voivat olla muun muassa kehitysvammaisen 
terveydentilan ja lääkityksen seuranta, kuntouttava toiminta, erilaiset 
perheen kriisitilanteet, hoitavan omaisen vapaan järjestäminen tai 
hoitajan joutuminen sairaalaan.

Lyhytaikaishoitoa myönnetään seuraavien lakien perusteella: 

- Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977        

- Sosiaalihuoltolaki 710/1982

- Vammaispalvelulaki 380/1987

- Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Kehitysvammaisilla oikeus lyhytaikaishoitoon on sisällytetty 
kehitysvammalain mukaisiin erityishuolto-ohjelmiin.

Muuta kuin omaishoidon tuen lyhytaikaishoitoa myönnetään pääosin 
niille vammaisten tai kehitysvammaisten asiakkaiden perheille jotka 
eivät ole hakeneet omaishoidon tukea tai eivät ole oikeutettuja 
omaishoidon tuen lakisääteisiin lomiin. Lyhytaikaishoitoa annetaan 
omissa ja ostopalveluyksiköissä sekä perhekodeissa.

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta päätti 18.12.2012 § 411 kokouksessaan laajentaa 
omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan järjestämiseksi tarkoitettua 
palvelusetelikokeilua koskemaan myös harkinnanvaraista vanhusten ja 
vammaisten lyhytaikaishoitoa 1.1.2013 alkaen 31.12.2013 saakka. 
Erillinen päätöshistoria on liitteenä (Liite 2).

Lainsäädännöllinen tausta
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Palvelusetelilain 4 §:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja 
terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain  4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto päätti 28.8.2013, että sosiaali- ja terveystoimen 
johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön 
lisätään seuraavat uudet kohdat:

”4 § Lautakunnan tehtävät

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon”

”16 § Viraston päällikön tehtävät

5 a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista 
ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.”

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosääntömuutosten 
täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.

Lainsäädännöllinen tausta palvelusetelin arvolle

Palvelusetelilain 7 §:n mukaan kunnan tulee määrätä palvelusetelin 
arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat 
kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona 
tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä 
arvioitu omavastuuosuus. 

Hallituksen esityksen mukaan palvelusetelin arvo tulisi määritellä niin, 
että palvelusetelistä muodostuu asiakkaalle todellinen vaihtoehto 
palvelun käyttämiseen. 

Palvelusetelin arvon määräytyminen ja asiakkaiden omavastuuosuus

Palvelusetelin arvo perustuu vammaisten ja kehitysvammaisten 
lyhytaikaishoidon ostopalvelusopimusten hoitopäivähintaan sekä oman 
toiminnan kustannuksiin. Asiakkaan tuottajalle maksama 
omavastuuosuus on sama kun muustakin vammaisten ja 
kehitysvammaisten lyhytaikaishoidosta lautakunnan määrittelemä  
asiakasmaksu. Vuonna 2014 asiakkaan omavastuuosuus oli 
29,30€/vuorokausi. Palveluntuottajat perivät asiakkaan 
omavastuuosuuden asiakkaalta. 
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelitoiminta lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. Palveluseteli edesauttaa joustavaa palvelujen 
käyttöä tukien myönteisiä terveysvaikutuksia ja hyvinvointia. 
Palvelusetelitoiminta vilkastuttaa myös yritystoimintaa lisäten 
työpaikkoja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Harkinnanvaraisen lyhytaikaishoidon palveluseteli ei lisää asiakkaiden 
eriarvoisuutta, koska asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelusta 
on sama kuin kunnallisessa tai muussa yksityisessä vaihtoehdossa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 PALVELUKUVAUKSET harkinnanvarainen lah 2014 .pdf
2 Liite 2 PALVELUSETELI päätöshistoria.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

vs. osastopäällikkö
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§ 435
Palvelusetelitoiminta alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen 
asiakkaiden lakisääteisen lyhytaikaishoidon järjestämistapana 
1.3.2015 alkaen

HEL 2013-011975 T 05 08 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Pyydän asian jättämistä pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluseteli on 1.3.2015 
alkaen yksi omaishoidontuen lakisääteisen lyhytaikaishoidon 
järjestämistapa. Kyse on asumisyksiköissä järjestettävästä 
lomituksesta. Lautakunta päättää samalla, että palvelusetelin arvo on 
128,70-338,70 €/vrk. 

Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan palveluluokan mukaisesti:

Palveluluokka 1. Kevyttä hoitoa, ohjausta ja tukea vammansa vuoksi 
tarvitsevat asiakkaat. 128,70€/vrk.

Palveluluokka 2. Ohjausta, apua, hoivaa tai tukea vammansa vuoksi 
tarvitsevat asiakkaat. 186,70€/vrk.

Palveluluokka 3.Paljon apua, hoivaa tai tukea vammansa vuoksi 
tarvitsevat asiakkaat. 228,70€/vrk.

Palveluluokka 4. Jatkuvaa apua, hoivaa tai tukea vammansa vuoksi 
tarvitsevat asiakkaat. 338,70€/vrk.
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Palveluluokat on esitelty tarkemmin liitteessä 1.

Asiakkaan omavastuuosuus on vuosittain vahvistettu omaishoidon 
lakisääteisestä lomituksesta maksettava asiakasmaksu.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Taustaa

Alle 65-vuotiaita omaishoidon tuen asiakkaita oli v. 2013 
vammaispalveluissa yhteensä 1587. Näistä asiakkaista vapaapäiviin 
oikeutettuja asiakkaita oli yhteensä 575. Vapaapäiviään vuoden aikana 
käyttäneiden osuus oli 67,3% vapaapäiviin oikeutetuista, eli yhteensä 
387 asiakasta.

Omaishoidon tuen korvaavaa asumispalvelua annetaan 
pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti omissa ja ostopalveluyksiköissä. 
Omaishoidon tuen korvaavan palvelun ostoihin käytettiin v.2013 
yhteensä n. 2 milj euroa. Ostopalveluja käytti yhteensä 222 
omaishoidon tuen asiakasta. Asiakaspalveluja ostettiin yhteensä 5678 
vuorokautta ja keskihinta oli 366 €/vrk. 

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta päätti 8.2.2011 § 45 omaishoidon tuen lakisääteisen 
vapaan palvelusetelikokeilusta. Erillinen päätöshistoria on liitteenä 
(Liite 2).

Lainsäädännöllinen tausta

Palvelusetelilain 4 §:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja 
terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain  4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto päätti 28.8.2013, että sosiaali- ja terveystoimen 
johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön 
lisätään seuraavat uudet kohdat:

”4 § Lautakunnan tehtävät

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon”
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”16 § Viraston päällikön tehtävät

5 a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista 
ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.”

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosääntömuutosten 
täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.

Lainsäädännöllinen tausta palvelusetelin arvolle

Palvelusetelilain 7 §:n mukaan kunnan tulee määrätä palvelusetelin 
arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat 
kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona 
tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä 
arvioitu omavastuuosuus. 

Hallituksen esityksen mukaan palvelusetelin arvo tulisi määritellä niin, 
että palvelusetelistä muodostuu asiakkaalle todellinen vaihtoehto 
palvelun käyttämiseen.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelien käyttö nähdään tärkeäksi koska palvelusetelit 
mahdollistavat monipuolisen ja yksilöllisen palvelujen toteuttamisen 
omaishoidon tuessa. Asiakaslähtöisyys, valinnanvapaus ja yksilöllisyys 
ovat tärkeitä tavoitteita vammaisten palvelujen toteuttamisessa.

Palvelusetelin arvon määräytyminen ja asiakkaiden omavastuuosuus

Palvelusetelin arvo perustuu vammaisten ja kehitysvammaisten 
lyhytaikaishoidon ostopalvelusopimusten hoitopäivähintaan sekä oman 
toiminnan kustannuksiin. Asiakkaan omavastuuosuus on vuosittain 
vahvistettu omaishoidon lakisääteisestä lomituksesta maksettava 
asiakasmaksu. Vuonna 2014 lakisääteisen lomituksen 
omavastuuosuus oli 11,30€/vrk. Palveluntuottajat perivät asiakkaan 
omavastuuosuuden asiakkaalta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien palveluseteli ei lisää 
asiakkaiden eriarvoisuutta, koska asiakkaan maksama osuus 
palvelusta on sama kuin muussakin omaishoidon tuen lakisääteisessä 
lomituksessa.

Palvelusetelitoiminta lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. Palveluseteli edesauttaa joustavaa palvelujen 
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käyttöä tukien myönteisiä terveysvaikutuksia ja asiakkaiden 
hyvinvointia. Palvelusetelitoiminta vilkastuttaa myös yritystoimintaa 
lisäten työpaikkoja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 PALVELUKUVAUKSET OMAISH TUKI 2014.pdf
2 Liite 2 OMAISHOIDON TUEN LAKISÄÄTEISEN VAPAAN LOMITUS 

päätöshistoria.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

vs. osastopäällikkö
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§ 436
Palvelusetelitoiminta alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon 
lakisääteisessä lomituksessa kotona tapahtuvana tuntilomituksena 
1.3.2015 alkaen

HEL 2013-011976 T 05 08 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Pyydän asian jättämistä pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluseteli on 1.3.2015 
alkaen yksi alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan 
aikaisen tuntilomituksen järjestämistapa. Kyse on omassa kodissa 
järjestettävästä tuntilomituksesta. Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää 
omaishoidontuen lakisääteistä lomitusta pääsääntöisesti 
ympärivuorokautisena hoitona kodin ulkopuolisessa yksikössä. 
Tuntilomituksen palveluseteli on vaihtoehto omaishoitajan 
lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen, mikäli omaishoitoperhe ei 
koe tarvetta tai ei halua käyttää ympärivuorokautista hoitoa kodin 
ulkopuolisessa yksikössä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palvelusetelin arvo kotiin 
järjestettävälle tuntilomitukselle on 34 €/tunti. Tuntilomitusta 
myönnetään asiakkaalle korkeintaan 3 x 6 t./kk. Asiakkaan 
omavastuuosuus on vuosittain vahvistettu omaishoidon lakisääteisestä 
lomituksesta maksettava osuus.

Esittelijän perustelut
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Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Taustaa

Omaishoidon lomitusta kotiin ostopalveluna sai 77 perhettä jotka 
käyttivät yhteensä 1371 lomitusvuorokautta. Keskimäärin perheet 
käyttivät vuodessa n.18 päivää. Kotiin annettavan tuntilomituksen 
kustannukset olivat v. 2013 yhteensä n. 600 000 €/v.

Päätöshistoria

Erillinen päätöshistoria on liitteenä (Liite 1).

Lainsäädännöllinen tausta

Palvelusetelilain 4 §:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja 
terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain  4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto päätti 28.8.2013, että sosiaali- ja terveystoimen 
johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön 
lisätään seuraavat uudet kohdat:

”4 § Lautakunnan tehtävät

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon”

”16 § Viraston päällikön tehtävät

5 a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista 
ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.”

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosääntömuutosten 
täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.

Lainsäädännöllinen tausta palvelusetelin arvolle

Palvelusetelilain 7 §:n mukaan kunnan tulee määrätä palvelusetelin 
arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat 
kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona 
tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä 
arvioitu omavastuuosuus. 
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Hallituksen esityksen mukaan palvelusetelin arvo tulisi määritellä niin, 
että palvelusetelistä muodostuu asiakkaalle todellinen vaihtoehto 
palvelun käyttämiseen. 

Perustelut palvelusetelin käytölle

Sosiaali- ja terveysviraston strategisten tavoitteiden 2014-2016  
mukaisesti lisätään kotiin vietäviä ja kotona asumista tukevia palveluja 
sekä tuetaan omaishoitajien jaksamista.

Palvelusetelien käytön jatkaminen nähdään tärkeäksi koska 
palvelusetelit mahdollistavat yksilöllisen palvelujen toteuttamisen 
tarvittaessa asiakkaan kotona. 

Vain osa omaishoitajista käyttää oikeuttaan lakisääteisiin vapaapäiviin. 
Syynä tähän on muun muassa se, että omaishoitajat eivät koe 
tarjottujen palvelujen olevan itselleen sopivia. Omaishoidon tuen 
lakisääteisen vapaan tuntilomituksen palveluseteli antaa 
mahdollisuuden saada tarvittaessa palvelua myös omaan kotiin. 
Erityisesti alle 18-vuotiaiden lasten kohdalla on tarvetta kotiin 
järjestettäville palveluille.

Asiakkaiden omavastuuosuus

Asiakkaan omavastuuosuus on vuosittain vahvistettu omaishoidon 
lakisääteisestä lomituksesta maksettava asiakasmaksu. Vuonna 2014 
lakisääteisen lomituksen omavastuuosuus oli 11,30€/vrk. 

Tuntilomituksessa asiakkaan omavastuuosuudet määräytyvät 
seuraavasti: Jos kaikki tunnit pidetään yhtenä jaksona yhden päivän 
aikana peritään omavastuuna 1 x 11,30 euroa, jos tunnit pidetään 
yhtenä jaksona kahden vuorokauden aikana peritään omavastuuna  2 x 
11,30 euroa ja jos lomitustunnit pidetään kolmena erillisenä jaksona 
asiakkaalta peritään omavastuuna 11,30 euroa jokaiselta kuuden 
tunnin jaksolta erikseen.

 Palveluntuottajat perivät asiakkaan omavastuuosuuden asiakkaalta. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelitoiminta lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. Palveluseteli edesauttaa joustavaa palvelujen 
käyttöä tukien myönteisiä terveysvaikutuksia ja hyvinvointia.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
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Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 OMAISHOIDON TUEN LAKISÄÄTEISEN VAPAAN LOMITUS 
päätöshistoria.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

vs. osastopäällikkö
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§ 437
Esitys kaupunginhallitukselle fysiatrian poliklinikkatoiminnan 
siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle

HEL 2014-012876 T 06 00 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 
esityslistalla tämän asian liitteenä (liite 1) olevan 
liikkeenluovutussopimusesityksen mukaisen sopimuksen fysiatrian 
poliklinikkatoiminnan siirtämisestä Helsingin sosiaali- ja 
terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.3.2015 
alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Fysiatriatoiminnan luovutussopimus
2 Fysiatrian poliklinikan siirto 1 3 2015 HUS 8 12.pdf

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut -osaston kuntoutuksen osaamiskeskuksessa toimii 
omana jaostasoisena yksikkönä fysiatrian poliklinikka. Se tuottaa 
fysiatrian erikoisalan poliklinikkapalveluja helsinkiläisille. Fysiatrian 
ylilääkäri vastaa myös traumakuntoutuksen sairaalaosastojen 
toiminnasta. Traumakuntoutuksen sairaalaosastot siirtyvät 1.1.2015 
alkaen kaupunginsairaalan toiminnaksi. Lisäksi fysiatrian poliklinikka 
vastaa osaltaan lääkinnällisen kuntoutuksen lääkäripalveluista.

Fysiatrian poliklinikan henkilöstörakenne on yksi ylilääkäri, kolme 
apulaisylilääkäriä, yksi erikoistuva lääkäri, yksi erikoissairaanhoitaja, 
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yksi osastonsihteeri ja yksi hoitaja. Poliklinikan menobudjetti vuonna 
2014 on kokonaisuudessaan noin 1,2 milj. euroa. Ulkoisista kuluista 
palkkakustannusten osuus on 562 000 euroa ja laboratorio- ja 
kuvantamiskustannusten osuus 340 000 euroa. Loput kustannuksista 
ovat sisäisiä kuluja, kuten toimisto-, siivous-, vuokra- ja 
terapiakustannuksia.

Fysiatrian poliklinikalla oli vuonna 2013 yhteensä noin 4800 
poliklinikkakäyntiä. Tällä hetkellä poliklinikalle pääsyä odottaa noin 200 
potilasta, ja odotusaika on keskimäärin noin 5 kuukautta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa fysiatrian 
erikoisalan palveluja kaikille kunnille. Fysiatrian poliklinikkatoiminta on 
HYKS-alueella hajautunut useaan toimipisteeseen. Helsinkiä lukuun 
ottamatta muilla kunnilla ei ole omaa fysiatrian erikoisalan 
erikoissairaanhoitoa.

Sekä kansallisesti että pääkaupunkiseudulla fysiatrian erikoisalan 
asema on heikentynyt. Erikoislääkäreiden saatavuus on huono, ja 
koulutusjärjestelmässä on puutteita. Hoitoon pääsyn odotusajat ovat 
pitkiä sekä Helsingin kaupungin että HUS:n poliklinikoille.

HUS:ssa HYKS-sairaanhoitoalueen organisaatio on myös 
uudistumassa, ja fysiatrian poliklinikkatoiminta sijoittuu HYKS:ssa 
sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskukseen. Helsingin kaupungin 
fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtämisellä HUS:lle voidaan voimavarat 
yhdistämällä vahvistaa fysiatrian erikoisalan toimintaedellytyksiä ja 
purkaa päällekkäisiä toimintoja. Tavoitteena on vahvempi ja 
toimintakykyisempi yksikkö, joka parantaa palvelujen saatavuutta ja 
fysiatrian erikoisalan houkuttelevuutta. On arvioitu, että HUS kykenee 
tuottamaan Helsingin fysiatrian poliklinikkatoimintaa vastaavan 
toiminnan myös kustannustehokkaammin.

Vastuu lääkinnällisen kuntoutuksen lääkäripalveluiden järjestämisestä 
jää edelleen Helsingin kaupungille. Näiden tehtävien hoitamiseen 
kohdennetaan keskimäärin yhden lääkärin työpanos.

Fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtymistä on käsitelty henkilöstön 
kanssa työpaikkakokouksissa 4.9., 25.9., 2.10., 23.10. ja 20.11.2014 
Asiaa on käsitelty sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –osaston 
henkilöstötoimikunnassa 13.10. ja 3.11. sekä sosiaali- ja 
terveysviraston henkilöstötoimikunnassa 20.10. ja 17.11. Jokaisen 
siirtyvän työntekijän kanssa käydään tarvittaessa lisäksi 
henkilökohtaisesti yhteistoimintamenettelyn mukainen kuuleminen.

Helsingin kaupungin fysiatrian poliklinikan henkilöstön siirtymisestä 
HUS-kuntayhtymän työntekijöiksi laaditaan erillinen 
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liikkeenluovutussopimuksen mukainen henkilöstön asemaa koskeva 
liite (liite 2)Helsingin kaupungin ja HUS:n kesken, joka tehdään 
yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. 
Liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti henkilöstö siirtyy 
vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin.

Fysiatrian poliklinikkatoiminnan liikkeenluovutuksessa on kyse 
ainoastaan siirtyvästä henkilöstöstä, eikä esimerkiksi mitään taseeseen 
kuuluvaa (kuten tiloja tai laitteita) siirry. 

HYKS-sairaanhoitoalue ja HUS-kuntayhtymä ovat huomioineet 
fysiatrian siirtymisen omassa talousarviota 2015 koskevassa 
päätöksenteossaan.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 14 momentin perusteella 
kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää perusterveydenhuollon 
jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä 
tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin 
terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta 
kaupungin omana toimintana.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Fysiatriatoiminnan luovutussopimus
2 Fysiatrian poliklinikan siirto 1 3 2015 HUS 8 12.pdf

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014 § 394

HEL 2014-012876 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi suunnitelman 
fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtämisestä Helsingin sosiaali- ja 
terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
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kuntayhtymälle 1.3.2015 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden 
mukaisesti. 

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Pertti Heikkilä, kuntoutuksen johtajalääkäri, puhelin: 310 50474

pertti.heikkila(a)hel.fi
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§ 438
Palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan 
asiakasmaksut

HEL 2014-014702 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisesti, että palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja 
päivätoiminnan maksut ovat 1.1.2015 lukien 17,60 euroa 
vuorokaudessa.

Käsittely

Hannu Juvonen: Poistetaan kohta 2.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluasumisen 
osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan maksut ovat 1.1.2015 
lukien 17,60 euroa vuorokaudessa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa virastopäällikön 
päättämään jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen 
tarkistamisesta.

Esittelijän perustelut

Sosiaalilautakunta päätti 7.2.2012 § että mm. vain joko päivällä 
(päivähoito) tai yöllä (yöhoito) sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 
toimintayksikössä annetusta hoidosta peritään sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen 
mukaiset enimmäismaksut 1.4.2012 lukien. Maksu oli vuonna 2013 
15,10 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.12.2013 hyväksyä 1.2.2014 
lukien esityslistan liitteessä esitettyjen palvelujen maksut. Liite sisälsi 
mm. sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluasumiseen liittyviä maksuja. 
Liitteessä ei mainittu osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan 
maksuja. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tällöin oikeuttaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 93 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/16
16.12.2014

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

sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön päättämään jatkossa 
samoilla periaatteilla edellä mainittujen maksujen tarkistuksista. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut perustuvat osin asiakasmaksuista 
annettuun lakiin tai asetuksiin. Maksujen euromäärät annetaan 
asetuksen muutoksella pohjautuen indeksitarkistuksiin. Osa maksuista 
on kunnan päätettävissä. Sosiaali- ja terveysvirastossa on toiminnan 
yhtenäisyyden ja asiakkaiden tasavertaisen kohtelun takaamiseksi 
tarkoituksenmukaista tarkistaa virastopäällikön päätöksellä nämä 
maksut noudattaen samoja yleisperiaatteita kuin lainsäädännön kautta 
määräytyvissä maksuissa.  

Vuonna 2014 palveluasumisen osavuorokautisen hoidon maksu on 
16,10 euroa ja päivätoiminnan maksu kokopäivältä 16,10 euroa. Mikäli 
asiakas osallistuu toimintaan alle 4 tuntia päivässä, peritään puolet 
maksusta, joka on 8,05 euroa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 
muuttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella 842/2014 
tarkistetaan päivä- ja yöhoidon maksua niin, että asiakkaalta voidaan 
periä enintään 17,60 euroa 1.1.2015 lukien.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Tiedoksi; oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Tietojärjestelmäpalvelut
Viestintä
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§ 439
Sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösvalta sosiaali- ja 
terveysviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden vuokralle 
antamisessa

HEL 2013-008915 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumoten sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätöksen 20.8.2013 § 262 ("Tilojen vuokraamista 
koskeva toimivaltuuspäätös"), että sosiaali- ja terveysviraston 
hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta ja muusta 
käyttöön luovuttamisesta sosiaali- ja terveysviraston hallintaoikeuden 
puitteissa enintään viiden vuoden määräajaksi tai toistaiseksi voimassa 
olevaksi, mikäli vuokrasuhteen irtisanomisaika on sovittu enintään 
kuudeksi kuukaudeksi, päättää

- virastopäällikkö enintään 5 000 000 euroon saakka

- talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö enintään 2 000 000 
euroon saakka

- jaostason (organisaatiotaso 4) virassa oleva esimies jaokseen 
kuuluvien toimitilojen tilapäisen eli kertaluonteisen ja lyhytaikaisen 
käytön osalta

- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö vuokralle antamisesta 
lastensuojelussa toimivien perhehoitajien ja jälkihuollossa olevien 
nuorten itsenäistymiseen tarkoitettujen asuntojen osalta. 
Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö myös solmii edellä mainittujen 
vuokrasopimukset.

- lastensuojelupalvelujen päällikkö vuokralle antamisesta 
lastensuojelussa toimivien vastaanottoperhetoiminnan perhehoitajien 
osalta. Lastensuojelupalvelujen päällikkö myös solmii edellä mainittujen 
vuokrasopimukset. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä seuraavat tilojen ja 
laitteiden vuokraamisen tai muun käyttöön luovuttamisen periaatteet

1. Vapaat tilat luovutetaan takaisin kiinteistöviraston hallittaviksi, mikäli 
niitä ei ole tarpeen käyttää sosiaali- ja terveysviraston omassa 
toiminnassa. 

2. Mikäli tiloja ei tilojen vuokraamisessa kiinteistövirastolta 
noudatettavina olevien menettelyjen vuoksi voida luovuttaa 
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kiinteistöviraston hallintaan, eikä sosiaali- ja terveysvirasto tarvitse tiloja 
omaan käyttöönsä, voi sosiaali- ja terveysvirasto vuokrata tilat 
väliaikaisesti ulkopuoliselle vuokralaiselle.

3. Tilojen ja laitteiden käytöstä peritään pääsääntöisesti vähintään 
sama vuokra, minkä sosiaali- ja terveysvirasto joutuu maksamaan 
kiinteistövirastolle lisättynä sosiaali- ja terveysviraston talous- ja 
tukipalvelut -osaston tilahallinnon kustannuksilla (0,5 euroa/m2/kk).

4. Yli vuodeksi käyttöön luovutettaessa voidaan sopia enintään kuuden 
kuukauden pituisesta irtisanomisajasta. 

5. Luovutuksesta on tehtävä kirjallinen sopimus lukuun ottamatta 
kertaluonteisia, lyhytkestoisia tilaisuuksia (tilapäinen käyttö).

6. Toimitilojen tilapäinen ulkopuolinen käyttö ei saa haitata viraston ja 
sen alaisten yksiköiden varsinaista toimintaa.  

7. Sosiaali- ja terveysviraston toimitiloja voidaan luovuttaa käyttöön tai 
vuokrata tilapäisesti viraston ulkopuolisille toimijoille kuten toisille 
hallintokunnille ja virastoille, kolmannen sektorin sosiaali- ja 
terveystoimen julkisille ja yleishyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille tai 
yksityisille toimijoille. Toimitiloja ei luovuteta tai vuokrata sosiaali- ja 
terveysviraston kanssa kilpailevaan kaupalliseen toimintaan.

8. Maa-alueita luovutetaan ainoastaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätöksellä.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää asianomaisen 
osaston osastopäällikölle tai hänen määräämälleen henkilölle oikeuden 
solmia vuokrasopimus asukkaan kanssa. 

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 8 
kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 
hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle 
antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos 
vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden 
kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön 
luovuttamisesta. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännön 4 §:n 3 kohdan nojalla päättänyt 7.10.2014 § 353, että 
sosiaali- ja terveysviraston tilojen vuokrien määrästä päättää 
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virastopäällikkö. Viraston perimien vuokrien määrät tulee päätöksen 
mukaan tarkistaa vuosittain. Tätä vuokrien määrästä delegoitua 
päätösvaltaa ei ole syytä muuttaa, vaan on tällä päätöksellä päätetään 
viranhaltija, jolla on valta päättää vuokralle ja muutoin käyttöön 
antamisesta ottaen huomioon virastopäällikön määräämät voimassa 
olevat käyttökorvausmäärät.

Sosiaali- ja terveysviraston hallinnassa on erinäisiä asuinhuoneistoja, 
kiinteistöjä sekä tiloja ja laitteita, joiden osalta hallintaoikeuden 
sopimusperusta on vaihteleva. Sosiaali- ja terveysvirasto ei itse omista 
tiloja vaan hallitsee niitä esimerkiksi kaupungin sisäisten 
menettelysäännösten mukaisesti Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 
ja sosiaali- ja terveysviraston välisellä vuokrasopimuksella, jolloin 
muodollisesti kohteen omistajana on Helsingin kaupunki. Hallittavat 
kohteet voivat olla myös esimerkiksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
ja sen alueyhtiöiden omistuksessa. Hallittavien tilojen omistajana voi 
olla myös yksityinen toimija.

Vuokraus ja käyttöoikeuden muu luovutus on mahdollista sosiaali- ja 
terveysviraston johtosäännön 4 §:n 8 kohdassa määritellyillä perusteilla 
riippuen siitä, salliiko hallintaoikeuden perusteena oleva sopimus 
sopimuskohteen luovuttamisen edelleen. Sopimussuhteissa tulevat 
sovellettaviksi paitsi sopimusoikeuden yleiset periaatteet myös 
tapauskohtaisesti esimerkiksi laki liikehuoneiston vuokrauksesta ja laki 
asuinhuoneiston vuokrauksesta.

Voimassa oleva päätösvalta vuokralle ja muuhun käyttöön antamisesta 
on 20.8.2013 delegoitu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä 
sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikölle sekä talous- ja tukipalvelut 
-osaston osastopäällikölle. Päätöksentekijöitä on syytä muuttaa siten, 
että sosiaali- ja terveysviraston sisäinen menettely olisi 
mahdollisimman sujuvaa viraston toiminnan kannalta.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on keskitetty kaikki tiloihin liittyvät asiat 
talous- ja tukipalvelut -osaston tilahallintoon. Tilahallinto laatii myös 
ulosvuokrattavien toimitilojen vuokrasopimuksia (esimerkiksi HUS:lle ja 
Palmialle), lukuun ottamatta erityisasuntojen vuokrasopimuksia, jotka 
laaditaan tällä hetkellä kullakin osastolla.

Tilapäinen käyttö

Sosiaali- ja terveysvirastolla on hallinnassaan toimitiloja, joiden 
vuokraaminen esimerkiksi ulkopuoliseen käyttöön tilapäisesti on 
taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti varsinaista toimintaa häiritsemättä 
järkevää. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi Kampin ja Kinaporin 
monipuolisten palvelukeskusten juhlasalit.
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Tilapäisellä käytöllä tarkoitetaan kertaluonteista ja lyhytkestoista 
käyttöä. Sosiaali- ja terveysviraston toimitiloja voidaan luovuttaa 
käyttöön tai vuokrata tilapäisesti viraston ulkopuolisille toimijoille kuten 
toisille hallintokunnille ja virastoille, kolmannen sektorin sosiaali- ja 
terveystoimen julkisille ja yleishyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille tai 
yksityisille toimijoille. Toimitiloja ei luovuteta tai vuokrata sosiaali- ja 
terveysviraston kanssa kilpailevaan kaupalliseen toimintaan.

Sosiaali- ja terveysviraston organisaatiorakenteet pohjautuvat 
johtosääntöihin ja johtamisrakenteeseen siten, että jokaiselle 
organisaatiotasolle on nimettävissä esimies tai muu vastuuhenkilö. 
Sosiaali- ja terveysviraston organisaatiotasot ovat

1. Virasto  
2. Osasto
3. Toimisto
4. Jaos
5. Yksikkö
6. Tulosyksikkö
7. Sisäinen tilaus 

Ei ole tarkoituksenmukaista, että tilojen vuokralle antamisesta tai 
muusta käyttöön luovuttamisesta päätetään osastopäällikkötasolla 
tämän kaltaisessa tilapäiseen käyttöön luovuttamisessa, joista saatavat 
tulot ovat suhteellisen vähäisiä. Toiminnan asianmukaisen 
järjestämisen kannalta tilapäiseen käyttöön luovuttamista koskeva 
päätösvalta on tarkoituksenmukaista antaa virassa olevalle jaostason 
(organisaatiotaso 4) esimiehelle.

Lastensuojelun perhekotitoiminta

Lastensuojelulain (417/2007) 49 §:n 2 momentin mukaan lapsen 
sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona taikka muulla 
lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulain 50 §:n 
mukaan laitoshoitoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida 
järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla 
perhehoidossa tai muualla. 

Perhehoito on ensisijainen keino järjestää lapsen sijaishuolto. 
Helsingissä lapsen sijaishuoltoa on järjestetty osittain siten, että 
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa perhehoitajalain (312/1992) 
mukaisessa toimeksiantosuhteessa olevalle perhehoitajalle vuokra-
asunnon (perhekoti), jonne lastensuojelu sijoittaa sijaishuollossa olevia 
lapsia perhehoitoon. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 
solmii vuokralaisena toimivan perhehoitajan kanssa viraston 
hallinnassa olevista tiloista vuokrasopimuksen. Perhehoitajan ja 
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sosiaali- ja terveysviraston väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan 
lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995). 

Edellä mainittujen perhehoitajille vuokrattavien asuntojen osalta ei ole 
tarkoituksenmukaista, että jokainen vuokrasopimus viedään talous- ja 
tukipalvelut -osaston osastopäällikön päätettäväksi erikseen vaan 
vuokralle antamisen ja vuokrasopimuksen allekirjoittamisen toimivalta 
tulee olla perhehoidosta vastaavilla viranhaltijoilla. Tästä syystä, kun 
kyse on perhehoitajalle lastensuojelun perhekotitoimintaan 
vuokrattavista asuinhuoneistoista tai kiinteistöistä, on päätösvalta 
vuokralle antamisesta sekä vuokrasopimuksen allekirjoitusoikeus 
tarkoituksenmukaista antaa perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston 
lastensuojelun sosiaalityön päällikölle ja lastensuojelupalvelujen 
päällikölle.

Lastensuojelun itsenäistymisasunnot

Lastensuojelulain 75 §:n mukaan sosiaalihuollosta vastaavan 
toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuolto sijaishuollon 
päättymisen jälkeen tai jos lapsi on ollut sijoitettuna yhtäjaksoisesti 
yksin vähintään puoli vuotta. 

Lastensuojelulla on hallinnassaan kaksi asuinhuoneistoa, joita 
vuokrataan lastensuojelun jälkihuollossa oleville nuorille heidän 
itsenäistymisensä tukemiseksi. Asumisesta tehdään asuinhuoneiston 
vuokrasopimus sosiaali- ja terveysviraston ja nuoren kesken. Vuokralle 
antamista koskeva päätösvalta ja sopimuksen allekirjoitusoikeus on 
tarkoituksenmukaista antaa lastensuojelun sosiaalityön päällikölle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maija Vailaranta, lakimies, puhelin: 310 24630

maija.vailaranta(a)hel.fi
Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maija Vailaranta, lakimies, puhelin: 310 24630

maija.vailaranta(a)hel.fi
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Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505
jaana.lunnela(a)hel.fi

Tiedoksi

Lastensuojelu
Lakimiehet
Virastopäällikkö
Osastopäälliköt

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 262

HEL 2013-008915 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveysviraston 
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön 
luovuttamisesta päättää virastopäällikkö enintään 5 000 000 euroon 
saakka ja talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö enintään 2 
000 000 euroon saakka.  Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
hyväksyä seuraavat tilojen ulosluovuttamisen periaatteet:

1. Vapaat tilat luovutetaan takaisin kiinteistöviraston hallittaviksi, mikäli 
niitä ei ole tarpeen käyttää sosiaali- ja terveysviraston omassa 
toiminnassa.

2. Mikäli tiloja ei tilojen vuokraamisessa kiinteistövirastolta 
noudatettavina olevien menettelyjen vuoksi voida luovuttaa 
kiinteistöviraston hallintaan, eikä sosiaali- ja terveysvirasto tarvitse tiloja 
omaan käyttöönsä, voi sosiaali- ja terveysvirasto vuokrata tilat 
väliaikaisesti ulkopuoliselle vuokralaiselle. 

3. Käytöstä peritään vähintään sama vuokra, minkä sosiaali- ja 
terveysvirasto joutuu maksamaan kiinteistövirastolle lisättynä sosiaali- 
ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston tilahallinnon 
kustannuksilla.

4. Yli vuodeksi käyttöön luovutettaessa on aina sovittava enintään 
kuuden kuukauden pituisesta irtisanomisajasta.

5. Luovutuksesta on tehtävä kirjallinen sopimus lukuun ottamatta 
kertaluontoisia, lyhytkestoisia tilaisuuksia.

6. Maa-alueita luovutetaan ainoastaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätöksellä.
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää asianomaisen 
osaston osastopäällikölle tai hänen määräämälleen henkilölle oikeuden 
solmia vuokrasopimus asukkaan kanssa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi
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§ 440
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehelle yksilöhuollon muutoksenhakujen 
käsittelyajoista

HEL 2013-004751 T 03 01 02

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen 22.8.2014, dnro 5105/2/13 sisältyvä pyyntö ilmoittaa 
yksilöhuollon muutoksenhakujen käsittelyajoista

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehelle seuraavan sisältöisen lausunnon 
toimenpiteistä yksilöhuollon muutoksenhakujen käsittelyajoista:

"Jaostojen kokousten väli on ensimmäisellä ja toisella jaostolla kolme 
viikkoa ja kolmannella jaostolla, joka käsittelee ruotsinkieliset 
muutoksenhaut, kaksi kuukautta johtuen käsiteltävien asioiden 
vähäisemmästä määrästä.

Tällä hetkellä kaikkien muutoksenhakujen keskimääräinen 
kokonaiskäsittelyaika, myös jaoston käsittely huomioon ottaen, oli 
marras-joulukuussa 2014 noin kolme kuukautta (94 vuorokautta). 
Käsittelyaika on laskettu seuraavissa kokouksissa käsitellyistä asioista:

Ensimmäinen jaosto, kokous 11.12.2014

Toinen jaosto, kokous 21.11.2014

Kolmas jaosto, kokous 11.12.2014.

Ensimmäisen jaoston keskimääräinen käsittelyaika asioille oli noin 
kolme kuukautta (92 vuorokautta). Keskiarvoa nostaa hieman muutama 
haastavia lisäselvityksiä vaatinut asia. Valtaosassa asioista 
käsittelyaika saapumisesta päätökseen tulee olemaan kolme kuukautta 
tai alle. Kokouksessa tullaan käsittelemään 88 asiaa. 

Toisen jaoston keskimääräinen käsittelyaika oli noin kolme kuukautta 
(94 vuorokautta). Kokouksessa käsiteltiin 89 asiaa. 

Kolmannen jaoston keskimääräinen käsittelyaika oli noin kaksi 
kuukautta (61 vuorokautta). Kokouksessa käsiteltiin 4 asiaa.

Asiakohtaiset käsittelyajat vaihtelevat hieman asiaryhmittäin. 
Tarkasteluhetkellä 8.12.2014 päivänä ensimmäinen valmistelua 
odottava toimeentulotuen muutoksenhaku on saapunut 10.10.2014, 
vammaispalvelun 6.10.2014 ja asiakasmaksua koskeva 
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muutoksenhaku 18.11.2014. Vanhuspalvelua koskevia asioita ei 
tarkasteluhetkellä ollut odottamassa käsittelyä. Vanhimmissa käsittelyä 
odottavissa asioissa on usein jouduttu odottamaan lisäselvityksiä 
asiakkaalta ennen asian lopullista käsittelyä.

Ensimmäinen jaosto kokoontuu kevätkaudella 2015 ensimmäisen 
kerran 15. tammikuuta, toinen jaosto 21. tammikuuta ja kolmas jaosto 
helmikuussa. Kyseisiin kokouksiin valmistellaan pääosin lokakuun 
loppupuolella tai marraskuun alussa saapuneita asioita. 
Muutoksenhaun käsittelyä odottavien asioiden määrä on laskenut 
alkuvuoden noin 600 asiasta tarkasteluhetkellä 111 asiaan, väheten 
edelleen. Näillä perustein on havaittavissa, että prosessin 
kehittämiseksi suoritetut toimenpiteet ovat olleet tehokkaita, ja nykyinen 
muutoksenhakutilanne on hoidettavissa normaaliresurssein. Tällä 
hetkellä vireille tulevan asian odotettavissa oleva käsittelyaika on 
keskimäärin alle kolme kuukautta.

Yksilöhuollon muutoksenhaun käsittelyaikojen normalisoituminen on 
seurausta käsittelyprosessin tehostamisesta, työnjaon uudistamisesta 
sekä väliaikaisten resurssien lisäämisestä ruuhkaantuneisiin 
käsittelykokonaisuuksiin. On oletettavissa, että näiden toimenpiteiden 
johdosta käsittelyajat tulevat pysyttelemään korkeintaan nykyisellä 
tasolla. Käsittelyaikoja seurataan jatkossa aktiivisesti, jotta mahdollisiin 
poikkeuksellisiin muutoksenhakujen määriin voidaan reagoida ajoissa."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Santala, lakimies, puhelin: 310 43697

merja.santala(a)hel.fi
Laura Niinimaa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 42692

laura.niinimaa(a)hel.fi

Otteet

Ote
Eduskunnan 
apulaisoikeusasiamies

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyysi maaliskuussa 2014 Helsingin 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta selvitystä yksilöhuollon 
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muutoksenhakujen käsittelyajoista ja lautakunnan toimenpiteistä 
käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Muutoksenhakujen käsittelyajat olivat 
tuolloin noin seitsemän kuukautta laskettuna valmistelun kestosta.

Toukokuussa 2014 eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyysi sosiaali- 
ja terveysvirastolta lisäselvitystä muutoksenhakujen käsittelyajoista. 
Sosiaali- ja terveysvirasto ilmoitti silloin, että asiakasmaksujen ja 
vanhusten palvelujen osalta käsittelyajat ovat lyhentyneet ja arvioi, että 
noin kolmen kuukauden käsittelyaika vammaispalvelun osalta 
saavutettaneen elokuun loppuun mennessä ja toimeentulotuen osalta 
vuoden vaihteeseen mennessä. Tuolloin käsittelyä odotti noin 600 
yksilöhuollon muutoksenhakua.

Elokuussa 2014 asiasta antamassaan päätöksessä eduskunnan 
apulaisoikeusasiamies pyysi Helsingin sosiaali- ja terveyslautakuntaa 
ilmoittamaan 20.12.2014 mennessä oikaisuvaatimusten käsittelyn 
keskimääräisen käsittelyajan sekä jaosto- ja asiakohtaiset käsittelyajat.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Santala, lakimies, puhelin: 310 43697

merja.santala(a)hel.fi
Laura Niinimaa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 42692

laura.niinimaa(a)hel.fi

Otteet

Ote
Eduskunnan 
apulaisoikeusasiamies

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.03.2014 § 120

HEL 2013-004751 T 03 01 02

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö 20.1.2014; dnro 5105/2/13

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa apulaisoikeusasiamiehelle 
seuraavan sisältöisen lausunnon toimenpiteistä yksilöhuollon 
muutoksenhakujen käsittelyaikojen lyhentämiseksi:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 104 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/18
16.12.2014

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

"Muutoksenhakujen ruuhkautuminen alkoi jo vuoden 2012 keväällä. 
Sosiaali- ja terveysviraston aloittaessa toimintansa 1.1.2013 
jaostovalmistelun vakanssit vähenivät kuuteen. Lisäksi yksi kokenut 
jaostovalmistelija jäi alkuvuodesta 2013 eläkkeelle ja hänen tilallaan 
aloitti uusi valmistelija huhtikuussa 2013. Kesällä saatiin täyttölupa 
seitsemännen jaostovalmistelijan rekrytoimiseksi. Tämän ja muiden 
henkilöstövaihdoksien vuoksi tilanne on se, että jaostovalmistelutyötä 
tekevistä seitsemästä henkilöstä vain kolme on kokeneita 
valmistelijoita, minkä vuoksi muutoksenhakujen käsittelyjono piteni 
vuoden 2013 aikana neljästä kuukaudesta seitsemään kuukauteen.

Lakipalveluissa on käynnistetty kehittämistoimet 
jaostovalmistelutoiminnan uudelleenorganisoimiseksi tavoitteena 
muutoksenhakujen käsittelyaikojen lyhentäminen ja kertyneen 
valmistelujonon purkaminen. 

Jaostovalmistelijoiden tehtäviä on muutettu siten, että kaikki ne 
työvaiheet, jotka eivät suoranaisesti sisälly muutoksenhakujen 
valmisteluun, siirretään muille työntekijöille.

Asianohjaus on siirretty kaupunginkanslian kirjaamosta 
jaostovalmistelijoiden tiimin vetäjänä toimivalle lakimiehelle, joka jakaa 
muutoksenhaut sovitun työnjaon mukaisesti eri valmistelijoille. 
Jaostovalmistelun jononhoitajan tehtävät ja asiakaspalvelu on siirretty 
valmistelutiimin toimistosihteereille.

Jaostovalmistelutiimin kokouksissa seurataan eri asiaryhmien 
jonotilannetta ja uusien toimintamallien ja työnjakojen toteutumista ja 
sovitaan niihin tehtävistä muutoksista.  

Asiakasmaksulakiin perustuvista viranhaltijapäätöksistä tehdyt 
muutoksenhaut on siirretty lakimiesten valmisteltaviksi. Jatkossa on 
tarkoitus ohjata myös palveluasumisen maksuja koskevat 
muutoksenhaut lakimiesten valmisteluun.

Edellä mainituilla toimenpiteillä on pyritty siirtämään 
jaostovalmistelijoilta muille yksikön työntekijöille sellaiset tehtävät, jotka 
ovat rajoittaneet jaostovalmistelijoiden täysipainoista keskittymistä 
sosiaalihuollon viranhaltijapäätöksistä tehtyjen muutosvaatimusten 
valmistelutyöhön. 

Jaostovalmistelijoiden keskinäistä työnjakoa on muutettu 
valmistelutyön tehostamiseksi. Valmistelutyö on jaettu asiaryhmittäin 
siten, että kukin valmistelee niitä asioita tai asiaryhmiä, jotka parhaiten 
hallitsee. Myös muutoksenhakujen jonon seuranta on muutettu 
asiaryhmäkohtaiseksi.
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Päätösesitysten tiivistämiseksi jaostovalmistelijat keskittyvät 
esityksissään vain siihen, mitä asiakas muutoksenhaussaan vaatii ja 
millä perusteilla. Tämä edellyttää lyhyttä kuvausta palvelua tai etuutta 
koskevasta hakemuksesta ja sen perusteista. Lisäksi 
päätösesityksestä tulee ilmetä, mitä viranhaltija on päättänyt ja mitkä 
ovat hänen perustelunsa. Valmistelija arvioi, onko viranhaltija 
soveltanut asianmukaisesti aineellisoikeudellisia säännöksiä, 
esimerkiksi lakia toimeentulotuesta tai vammaispalveluasetusta. Lisäksi 
on otettava tarvittaessa kantaa siihen, onko viranhaltija noudattanut 
asian käsittelyyn sovellettavia menettelysäännöksiä ja lopputuloksena 
on perusteltu päätösehdotus jaostolle. Päätösesitysten liitteinä olevien 
selvitysten, lausuntojen ja muiden taustatietojen selostamista 
esityslistatekstissä pyritään välttämään jaostojen esittelijöiden kanssa 
sovittavalla tavalla. 

Edellä sanottu merkitsee muutosta tähän asti noudatettuun käytäntöön, 
jossa on hyvinkin laajasti kuvattu asiakkaan tilannetta myös siltä osin 
kuin sillä ei ole suoranaisesti merkitystä viranhaltijan päätöksen 
asianmukaisuuden arviointiin. Samoin esityslistatekstissä on avattu 
liitteinä olevien asiakirjojen sisältö. 

Sosiaali- ja terveysvirasto tekee kaikkensa, jotta viranhaltijapäätöksistä 
tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelyajat lyhenevät eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen edellyttämällä tavalla siten, että 
yksilöasioiden muutoksenhakujen käsittely saadaan lainmukaiseksi. 
Lyhentääkseen käsittelyajat lainmukaiseksi sosiaali- ja terveysvirasto 
on ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin tilapäisen henkilöstön 
palkkaamiseksi, jotta uudella toimintamallilla saadaan 
muutoksenhakujen jono purettua."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Helena Calonius, hallintopäällikkö, puhelin: 310 42692

helena.calonius(a)hel.fi
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi
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§ 441
Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä

HEL 2014-010040 T 03 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** (jäljempänä 
oikaisuvaatimuksen tekijä) tekemän oikaisuvaatimuksen talous- ja 
tukipalvelut -osaston osastopäällikön päätöksestä 15.10.2014 § 414 
hammaslääkärin vahingoittuneista luupeista vaadittua 
vahingonkorvausta koskevassa asiassa.

Perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä hakee korvausta 
vahingoittuneiden luuppien korjauskustannuksista 150 euroa. Luupit ja 
suojalasit tippuivat lattialle, jolloin vasemman luupin lasi meni säröille. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä käyttää työssään itse hankkimiaan luuppeja.

Johtajahammaslääkärin lausunnon mukaan silmälaseihin sovitettuja 
luuppeja käytetään apuvälineinä tavanomaisessa kliinisessä 
hammaslääkärin työssä. Suun terveydenhuollon hammaslääkäreiden 
on mahdollista saada luupit työnantajan kustannuksella. Saadakseen 
itselleen sopivimmat luupit voi hammaslääkäri hankkia ne myös itse.

Sosiaali- ja terveysviraston pysyväisohjeen mukaan myös työntekijälle 
itselleen sattuneet vahingot voidaan poikkeuksellisessa tilanteessa 
harkinnan mukaan korvata kohtuussyistä kokonaan tai osittain. 
Hakemuksessa on tällöin selvitettävä kohtuussyyt, joihin hakija vetoaa.

Asiakirjoista ei ilmene sellaista kohtuussyytä, jonka perusteella 
työnantaja olisi velvollinen korvaamaan luuppien vahingoittumisesta 
aiheutuneet korjauskustannukset.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta seikkaa, 
jonka perusteella asia tulisi ratkaista toisin kuin alkuperäisessä 
päätöksessä on tehty.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet
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1 HEL 2014-010040oikaisuvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön 
päätöksestä on esityslistan liitteenä numero 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-010040oikaisuvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Tiedoksi

Johtajahammaslääkäri

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 15.10.2014 § 414

HEL 2014-010040 T 03 01 00

Päätös
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Talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö päätti hylätä 
hammaslääkäri ********** (jäljempänä hakija) vaatimuksen saada 
korvaus työpaikalla vahingoittuneista luupeista.

Päätöksen perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan hakija hakee korvausta vahingoittuneiden 
luuppien korjauskustannuksista 150 euroa. Luupit ja suojalasit tippuivat 
lattialle, jolloin vasemman luupin lasi meni säröille. Hakija käyttää 
työssään itse hankkimiaan luuppeja.

Johtajahammaslääkärin lausunnon mukaan silmälaseihin sovitettuja 
luuppeja käytetään apuvälineinä tavanomaisessa kliinisessä 
hammaslääkärin työssä. Suun terveydenhuollon hammaslääkäreiden 
on mahdollista saada luupit työnantajan kustannuksella. Saadakseen 
itselleen sopivimmat luupit voi hammaslääkäri hankkia ne myös itse.

Sosiaali- ja terveysviraston pysyväisohjeen mukaan myös työntekijälle 
itselleen sattuneet vahingot voidaan poikkeuksellisessa tilanteessa 
harkinnan mukaan korvata kohtuussyistä kokonaan tai osittain. 
Hakemuksessa on tällöin selvitettävä kohtuussyyt, joihin hakija vetoaa.

Asiakirjoista ei ilmene sellaista kohtuussyytä, jonka perusteella 
työnantaja olisi velvollinen korvaamaan luuppien vahingoittumisesta 
aiheutuneet korjauskustannukset.

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi
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§ 442
Oikaisuvaatimus sormuksien korvaamista koskevasta 
vahingonkorvauspäätöksestä

HEL 2014-011795 T 03 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ohjaaja ********** 
(jäljempänä hakija) korvausvaatimuksen 14.7.2014 vahingoittuneiden 
sormuksien korjauskustannuksista.

Perustelut

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen 
korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään 
aiheuttaa. Virheellisellä teolla tai laiminlyönnillä ja henkilö- tai 
esinevahingolla on oltava syy-yhteys.

Vahinkoilmoituksen ja korvausvaatimuksen mukaan hakija oli vahingon 
sattuessa järjestämässä huonekaluja työtiloissa työtoverinsa kanssa 
esimiehen toimeksiannosta. Siirtäessään työtoverin kanssa kirjahyllyä 
hakijan käsi jäi puristuksiin seinän ja hyllyn väliin, jolloin kädessä olevat 
sormukset vahingoittuivat.

Hakija vaatii, että hänelle korvattaisiin sosiaali- ja terveysviraston 
varoista vahingoittuneiden sormuksien korjauskustannukset yhteensä 
150,00 euroa.

Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan 
aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan vahingon. 
Tässä tapauksessa ei ole ilmennyt syyksi luettavaa seikkaa, vaan 
kyseessä on vahinko, jossa ei ole todettavissa sosiaali- ja 
terveysviraston työntekijän huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista seikkaa, jonka 
perusteella asia tulisi ratkaista toisin kuin alkuperäisessä päätöksessä 
on tehty. Hakija on todennut oikaisuvaatimuksessaan, että hänen 
vihkisormuksensa vahingoittuivat vahinkotapahtuman yhteydessä, 
mutta tällä seikalla ei voida katsoa olevan sellaista merkitystä, joka 
vaikuttaa asian korvattavuuteen. 

Työntekijän ei tule työssään käyttää sellaisia koruja tai sormuksia, jotka 
voivat vahingoittua työtehtävien yhteydessä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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Lisätiedot
Pekka Mäki, lakimies, puhelin: 310 44182

pekka.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Korvausvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön 
päätöksestä on esityslistan liitteenä numero 1 ja liitteenä 2 on 
korvausvaatimus.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Pekka Mäki, lakimies, puhelin: 310 44182

pekka.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Korvausvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 1
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Päätöshistoria

Osastopäällikkö 30.10.2014 § 434

HEL 2014-011795 T 03 01 00

Päätös

Talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö päätti hylätä ohjaaja 
********** (jäljempänä hakija) vaatimuksen saada korvausta 
työtehtävien yhteydessä 14.7.2014 vahingoittuneista sormuksista.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen 
korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään 
aiheuttaa. Virheellisellä teolla tai laiminlyönnillä ja henkilö- tai 
esinevahingolla on oltava syy-yhteys.

Vahinkoilmoituksen ja korvausvaatimuksen mukaan hakija oli vahingon 
sattuessa järjestämässä huonekaluja työtiloissa työtoverinsa kanssa 
esimiehen toimeksiannosta. Siirtäessään työtoverin kanssa kirjahyllyä 
hakijan käsi jäi puristuksiin seinän ja hyllyn väliin, jolloin kädessä olevat 
sormukset vahingoittuivat.

Hakija vaatii, että hänelle korvattaisiin sosiaali- ja terveysviraston 
varoista vahingoittuneiden sormuksien korjauskustannukset yhteensä 
150,00 euroa. 

Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan 
aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan vahingon.  

Tässä tapauksessa ei ole ilmennyt syyksi luettavaa seikkaa, vaan 
kyseessä on vahinko, jossa ei ole todettavissa sosiaali- ja 
terveysviraston työntekijän huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Tässä 
tapauksessa ei ole myöskään esitetty seikkoja, joiden mukaan sosiaali- 
ja terveysviraston tulisi kohtuussyistä korvata aiheutunut vahinko.

Lisätiedot
Marianne Nevala, toimistosihteeri, puhelin: 310 42832

marianne.nevala(a)hel.fi
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§ 443
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 444
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 28/12.12.2014

52 § Vammaistyön ostopalvelupäällikön viran täyttämättä jättäminen, 
sosiaali- ja terveysvirasto

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 60/2.12.2014

91 § Esitys vuoden 2014 irtaimen omaisuuden määrärahan 
käyttötarkoituksen muuttamiseksi

Osastopäällikkö 62/12.12.2014

93 § Suun terveydenhuollon eräiden hammashoitoloiden tilapäiset 
sulkemiset

94 § Herttoniemen ja Kivelän omahoitotarvikejakelupisteiden 
poikkeuksellinen aukiolo ti 30.12.2014

95 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen lyhytaikaiset sulkemiset, sosiaali- 
ja terveysvirasto

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 30/2.12.2014

58 § Helsingin kaupungin sairaaloiden viikonloppu- ja 
pyhäpäivystyksen vuokratyövoiman hankinta

59 § Sopimus Oulunkylän sairaskotisäätiön palvelujen hankkimisesta

60 § Helsingin Alzheimer-yhdistys, muistineuvolapalvelujen hankinta 
ajalle 1.1.2015 – 30.6.2015
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Osastopäällikkö 31/5.12.2014

61 § Geriatrian poliklinikka -jaoksen perustaminen kuntoutuksen 
osaamiskeskuksen toimistoon

Osastopäällikkö 32/11.12.2014

62 § Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 66/9.12.2014

479 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta vaatteesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

480 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

482 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

483 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista vaatteista ja 
partakoneesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

484 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

485 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista hammasproteeseista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

487 § Vahingonkorvausvaatimus hormonikierukasta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 67/10.12.2014

488§ Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta kuulokojeesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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489 § Vahingonkorvausvaatimus taksikuluista, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom 25 kohta

490 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan hammasproteesia, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

491 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta lasikannusta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 68/12.12.2014

492 § Lastensuojelun perhehoitajien kanssa tehtävän 
vuokrasopimuksen hyväksyminen

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 

Osastopäällikkö 27/5.12.2014

61 § Sosiaali- ja terveysviraston Business Objects-raportointivälineen 
versionvaihto

62 § Sosiaali- ja terveysviraston TerveysEffica-järjestelmän 
vanhuspalveluiden tietokantojen yhdistämisen tilaaminen Tieto Oyj:ltä

63 § Duodecim Terveysportin käyttöoikeudet vuodelle 2015, sosiaali- ja 
terveysvirasto

64 § Kahden palvelimen uusiminen sosiaali- ja terveysviraston 
tietovarasto- ja tilastointiympäristössä

65 § Sosiaali- ja terveysviraston Mobilog -sovelluksen ja puhelinten 
tukipalvelu

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 117 (129)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/23
16.12.2014

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

§ 445
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 58/8.12.2014

226 § Kuntoutuksen osaamiskeskus; neurologisen kuntoutuksen 
vuodeosastojen hoitopäivien tilastointi

227 § Apuvälineiden kuljetuksia suunnittelevan työryhmän asettaminen 
ja jäsenten nimeäminen

Virastopäällikkö 59/12.12.2014

228 § Perhehoitajille vuokrattavien asuntojen vuokrien vahvistaminen

229 § Päätös yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen (ERVA) 
rahoituksen jaosta vuodelle 2015

Virastopäällikkö 60/12.12.2014

233 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen Hangonkadun vieroitushoidon 
yksikön toiminnan muutos

234 § Jälkihuollon tukiasuntojen tukihenkilöpalkkion ja kulukorvausten 
tarkistaminen vuodelle 2015

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Juvonen

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

424§

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

423, 425§, 427§, 429-432§:t, 434-437§:t, 440§, 444-445§:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

426-428§:t, 433§, 438-439§:t

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
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 
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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)

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

4
VALITUSOSOITUS

441-443§:t

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.

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.
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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.

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 
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 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. 

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

424§

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

423, 425§, 427§, 429-432§, 434-437§, 440§, 444-445§

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
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3
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

426-428§, 433§, 438-439§

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

 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 
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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 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

4
BESVÄRSANVISNING

441-443§

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.
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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

 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
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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 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)
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 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Nordström Tuula Salo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 29.12.2014.


