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Kokousaika 24.02.2015 16:15 - 19:23

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa läsnä 53-58 §:t, klo 16.15-18.32
Brettschneider, Gunvor
Heistaro, Sami
Hursti, Rene
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Tuure, Tuomas läsnä 53-67 §:t, klo 16.15-17:33 ja 

17:35-19.23
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Juva, Katriina varajäsen
Riittinen, Leena varajäsen

Muut

Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Jolkkonen, Juha vs. virastopäällikkö

poissa: 67§
Hiekkanen, Seija vs. osastopäällikkö
Lounatvuori, Sisko lastensuojelun johtaja

asiantuntija
läsnä 57 §, klo 17:30-17:48

Mäki, Tiina osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Takanen, Kati vs. osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Komulainen, Joni lakimies

pöytäkirjanpitäjä
Cantell, Timo tutkimuspäällikkö

asiantuntija
läsnä 58 §, klo 17:49-18:47

Excell Pirkko, koordinaattori
asiantuntija



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015
Sosiaali- ja terveyslautakunta

24.02.2015

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

läsnä 58 §, klo 17:49-18:47
Raulos, Eeva kotihoitopäällikkö

asiantuntija
läsnä 55 §, klo 16:26-17:16

Sipiläinen, Heidi kotihoitopäällikkö
asiantuntija
läsnä 55 §, klo 16:26-17:16

Soini, Helena erityissuunnittelija
asiantuntija
läsnä 58 §, klo 17:49-18:47

Vailaranta, Maija lakimies
asiantuntija

Westergård, Mikaela vammaistyönjohtaja
asiantuntija
läsnä 59-60 §:t, klo 18:50-19:20

Puheenjohtaja

Maija Anttila 53-67 §:t

Esittelijät

Juha Jolkkonen vs. virastopäällikkö
53-66 §:t

Riitta Simoila osastopäällikkö
67 §

Pöytäkirjanpitäjä

Joni Komulainen lakimies
53-67 §:t
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§ Asia

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

54 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

55 Sotep/3 Ilmoitusasiat

56 Sotep/4 Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2015

57 Sotep/5 Lastensuojelun arviointi- ja vastaanottotoiminnan paikkamuutokset

58 Sotep/6 Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain, niin sanotun 
vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma

59 Sotep/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
lakisääteisten ympärivuorokautisten tilapäishoitopaikkojen 
järjestämistä kehitysvammaisille koskevasta valtuustoaloitteesta

60 Sotep/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Zahra Abdullan 
toivomusponnesta vammaisten joukkoliikennelipun muutosten 
kustannusten kokonaisvaikutusten selvittämisestä

61 Sotep/9 Vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttaminen

62 Sotep/10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

63 Sotep/11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

64 Sotep/12 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

65 Sotep/13 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

66 Sotep/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

67 Sotep/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/1
24.02.2015

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

§ 53
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Katriina Juvan (varalla Leena 
Riittisen) ja Markku Vuorisen (varalla Gunvor Brettschneiderin) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
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§ 54
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
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
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§ 55
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Kotihoitopäälliköt Eeva Raulos ja Heidi Sipiläinen olivat kokouksessa 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kvsto 28.1.2015 § 31 Fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtäminen 
liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle

Khs Stj 2.2.2015 § 3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
käyttösuunnitelmaa koskevan päätöksen ottaminen 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Kotihoidon tilannekatsaus

Kotihoitopäälliköt Eeva Raulos ja Heidi Sipiläinen ovat kokouksessa 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 4 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/3
24.02.2015

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

joni.komulainen(a)hel.fi
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§ 56
Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 
2015

HEL 2015-000691 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vahvistaa sosiaali- ja 
terveysviraston oman toiminnan sairaansijat sekä muut laitoshoidon ja 
palveluasumisen paikat vuodelle 2015 seuraavasti:

 Päivystys vuoden 2015 alussa ja lopussa 176 sairaansijaa
 Psykiatria vuoden 2015 alussa 250 sairaansijaa ja vuoden 2015 

lopussa 246 sairaansijaa
 Muut psykiatria- ja päihdepalvelut vuoden 2015 alussa 513 

paikkaa ja vuoden 2015 lopussa 504 paikkaa
 Kaupunginsairaala ja kuntoutuksen osaamiskeskus vuoden 

2015 alussa 876 sairaansijaa, joista kotisairaalat 93 paikkaa ja 
vuoden 2015 lopussa 818 sairaansijaa, joista kotisairaalat 100 
paikkaa

 Iäkkäiden laitoshoito vuoden 2015 alussa 993 paikkaa ja vuoden 
2015 lopussa 953 paikkaa

 Iäkkäiden tehostettu palveluasuminen vuoden 2015 alussa ja 
lopussa 1576 paikkaa

 Monisairaiden palveluasuminen vuoden 2015 alussa 165 
paikkaa ja vuoden 2015 lopussa 164 paikkaa

 Lastensuojelun laitoshoito vuoden 2015 alussa 303 paikkaa ja 
vuoden 2015 lopussa 298 paikkaa

 Lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus vuoden 
2015 alussa ja lopussa 6 paikkaa

 Lastensuojelun asumisharjoittelu vuoden 2015 alussa ja lopussa 
39 paikkaa

 Kehitysvammahuollon laitospalvelut vuoden 2015 alussa ja 
lopussa 77 paikkaa

 Kehitysvammaisten asumispalvelut vuoden 2015 alussa 454 
paikkaa ja vuoden 2015 lopussa 495 paikkaa

 Vammaisten asumispalvelut vuoden 2015 alussa ja lopussa 40 
paikkaa.

Käsittely

Vastaehdotus 1
Jäsen Rene Hursti teki vastaehdotuksen, jonka mukaan 
päätösehdotuksen toinen kohta muutetaan kuulumaan muotoon 
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"Psykiatria vuoden 2015 alussa 250 sairaansijaa ja vuoden 2015 
lopussa 250 sairaansijaa". Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2
Jäsen Rene Hursti teki vastaehdotuksen, jonka mukaan 
päätösehdotuksen kolmas kohta muutetaan kuulumaan muotoon "Muut 
psykiatria- ja päihdepalvelut vuoden 2015 alussa 513 paikkaa, vuoden 
2015 lopussa 513 paikkaa". Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3
Jäsen Rene Hursti teki vastaehdotuksen, jonka mukaan 
päätösehdotuksen viides kohta muutetaan kuulumaan muotoon 
"Iäkkäiden laitoshoito vuoden 2015 alussa 993 paikkaa ja vuoden 2015 
lopussa 993 paikkaa". Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 4
Jäsen Rene Hursti teki vastaehdotuksen, jonka mukaan 
päätösehdotuksen kahdeksas kohta muutetaan kuulumaan muotoon 
"Lastensuojelun laitoshoito vuoden 2015 alussa 303 paikkaa ja vuoden 
2015 lopussa 303 paikkaa". Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 18-
kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviin kuuluu 
vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrä.

Terveydenhuoltolain 67 §:n mukaan laitoshoidolla tarkoitetaan hoitoa ja 
kuntoutusta sairaalan, terveyskeskuksen tai muun terveydenhuollon 
toimintayksikön vuodeosastolla tai sitä vastaavissa olosuhteissa.

Esitys vuoden 2015 sairaansijoiksi ja muiksi ympärivuorokautisen 
hoidon paikoiksi:
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Päätösesitys koskee oman toiminnan vahvistettavaksi esitettäviä 
paikkoja. Esitys perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2014 (§ 
428) päättämiin osastokohtaisiin käyttösuunnitelmiin vuodelle 2015. 
Vahvistettavaksi esitetään sairaansija- ja hoitopaikkamäärät sekä 
vuoden alussa että lopussa, sillä paikkamäärät muuttuvat vuoden 
aikana käyttösuunnitelman mukaisesti.

Terveys- ja päihdepalvelut

Päivystykseen esitetään koko vuodeksi 176 sairaansijaa, joista 
Haartmanin sairaalan päivystysosastot 92 sairaansijaa ja Malmin 
sairaalan päivystysosastot 84 sairaansijaa. 

Psykiatria- ja päihdepalveluihin esitetään vahvistettavaksi vuoden 
alussa 250 psykiatrian sairaansijaa ja 513 muuta paikkaa. Vuoden 
lopussa psykiatristen sairaansijojen lukumääräksi esitetään 246 ja 
muiden paikkojen määräksi 504. Auroran sairaalasta vähenee neljä 
sairaansijaa. Muiden paikkojen yhdeksän paikan vähenemä toteutuu 
ympärivuorokautisessa vieroitushoidossa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Kaupunginsairaalan ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen 
kokonaissairaansijamääräksi esitetään vuoden alussa 876 sairaansijaa 
sisältäen 93 kotisairaalapaikkaa. Vuoden lopun sairaansijamääräksi 
esitetään 818 sairaansijaa sisältäen 100 kotisairaalapaikkaa. 
Sairaansijojen vähennys toteutuu, kun kaupunginsairaalan toiminta 
loppuu Herttoniemen sairaalan kiinteistössä asteittain vuoden 2015 
aikana. Osa sairaansijoista korvataan sairaansijoilla muissa 
sairaaloissa ja kotisairaalassa.

Iäkkäiden laitoshoitopaikkojen määräksi esitetään vuoden alussa 993 
paikkaa ja vuoden lopussa 953 paikkaa. Kotihoitoa ja muita kotona 
asumista tukevia palveluja vahvistetaan.

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen paikkojen esitetään pysyvän 
ennallaan, 1576 paikkaa, ja monisairaiden palveluasumiseen yhden 
paikan vähennystä, vuoden lopussa 164 paikkaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tässä kokouksessa on esitys, jossa 
ympärivuorokautisen lastensuojelun hoitopaikkoja vähennetään 10 
paikalla arviointi- ja vastaanottotoiminnasta. Tämän mahdollistaa se, 
että lasten kiireelliset sijoitukset ovat vähentyneet 32 % vuonna 2014 
edellisestä vuodesta, kun lasten ja nuorten kotiin vietävää kriisityötä on 
vahvistettu. Lastensuojelulaki muuttuu 1.1.2016 kiireellisen sijoituksen 
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osalta. Lakimuutoksen jälkeen kiireellinen sijoitus voidaan tehdä vain 
kun huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lapsi on välittömässä 
vaarassa tai tilanne edellyttää rajoitustoimenpiteiden käyttämistä.

Lastenkotitoimintaan Outamon lastenkotiin tulee alkusyksystä 2015 
viisi lisäpaikkaa ja lastensuojelun asumisharjoittelun esitetään pysyvän 
ennallaan, 39 paikkaa.

Edellä todetun perusteella lastensuojelun ympärivuorokautisten 
hoitopaikkojen (lastenkodit, vastaanottolaitokset, perhekuntoutus) 
kokonaismääräksi esitetään vuoden alussa 309 paikkaa, joista 
ympärivuorokautinen perhekuntoutus kuusi paikkaa, ja vuoden lopussa 
304 paikkaa.

Vammaisten palveluiden hoitopaikkojen kokonaismääräksi esitetään 
vuoden alussa 571 paikkaa, joista kehitysvammahuollon laitospalvelut 
77, kehitysvammaisten asumispalvelut 454 ja vammaisten 
asumispalvelut 40 paikkaa. Vuoden lopussa hoitopaikkojen määrä on 
612 paikkaa. 41 paikan lisäys kohdistuu kehitysvammaisten 
asumispalveluihin, joissa toteutuu vuoden mittaan useita 
paikkamuutoksia. Paikkamäärä lisääntyy Hermannin ryhmäkodin 13 
paikalla sekä asumispalveluryhmien Kipparintalon 14:lla ja Majakan 12 
paikalla. Lisäksi Auran ja Hämeentien yksiköihin tulee yhteensä 2 
paikkaa lisää.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.02.2015 § 41

HEL 2015-000691 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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10.02.2015 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 57
Lastensuojelun arviointi- ja vastaanottotoiminnan paikkamuutokset

HEL 2015-000605 T 05 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi perhe- ja 
sosiaalipalvelut -osaston suunnitelman, jonka mukaan 
Lastensuojelutoimiston Lastensuojelun palvelujen arviointi- ja 
vastaanottotoiminnasta lakkautetaan yhteensä 10 laitospaikkaa 
1.4.2015 lukien siten, että lasten arviointi- ja vastaanottotoiminnasta 
vähennetään 16 laitospaikkaa ja nuorten arviointi- ja vastaanottoon 
lisätään 6 laitospaikkaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän esityksestä poiketen 
kehottaa virastoa huolehtimaan, että erityistä huolta ja hoivaa 
tarvitsevien lasten lastenkotien työvoima suunnitellaan tarpeiden 
mukaisesti riittäväksi niin, ettei synny yksintyöskentelytilanteita ottaen 
huomioon työturvallisuus- tai muut riskitilanteet.

Käsittely

Lastensuojelun johtaja Sisko Lounatvuori oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Vastaehdotus:
Maija Anttila: Ltk kehottaa virastoa huolehtimaan, että erityistä huolta ja 
hoivaa tarvitsevien lasten lastenkotien työvoima suunnitellaan 
tarpeiden mukaisesti riittäväksi niin, ettei synny 
yksintyöskentelytilanteita ottaen huomioon työturvallisuus- tai muut 
riskitilanteet.

Kannattajat: Rene Hursti

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Maija Anttilan vastaehdotuksen 
yksimielisesti.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

sisko.lounatvuori(a)hel.fi
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi perhe- ja 
sosiaalipalvelut -osaston suunnitelman, jonka mukaan 
Lastensuojelutoimiston Lastensuojelun palvelujen arviointi- ja 
vastaanottotoiminnasta lakkautetaan yhteensä 10 laitospaikkaa 
1.4.2015 lukien siten, että lasten arviointi- ja vastaanottotoiminnasta 
vähennetään 16 laitospaikkaa ja nuorten arviointi- ja vastaanottoon 
lisätään 6 laitospaikkaa

Esittelijän perustelut

Lastensuojelun johtaja Sisko Lounatvuori on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Taustaa

Lastensuojelun palveluissa lasten ja nuorten vastaanottotoiminnassa 
on 83 laitoshuollon osastopaikkaa. Nuorten vastaanotossa on 36 
paikkaa (Tutkinta-asema ja Pihkapuiston arviointi- ja 
vastaanottoyksikkö) ja Lasten vastaanotossa on 47 paikkaa (Sofian 
vastaanottokoti, Meripihan perhetukikeskus ja Oulunkylän 
perhekuntoutuskeskus). Lisäksi Lastensuojelun palvelujen 
vastaanottoperhetoiminnassa on paikkoja 60–70 lapselle. 

Lastensuojelulain 50 §:n mukaan perhehoito on laitoshoitoon nähden 
ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto: laitoshuoltoa järjestetään, jos 
lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien 
tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Helsingin lastensuojelun 
rakennemuutoksen tavoitteena on vähentää laitoshoidon määrää ja 
kehittää perhehoitoa niin, että sillä voidaan mahdollisimman usein 
vastata lapsen tarpeisiin. Tämä tavoite koskee myös 
vastaanottotoimintaa. Vastaanottoperhetoimintaa pyritään edelleen 
laajentamaan ja löytämään myös nuorille soveltuvia 
vastaanottoperheitä. 

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelmassa 2015 todetaan, että 
palvelujen painopistettä siirretään enemmän asiakkaiden omaan 
toimintaympäristöön. Lastensuojelussa lisätään kotiin vietäviä palveluja 
ja vahvistetaan kotiin annettavaa tukea lisäämällä perhetyön 
intensiteettiä ja varmistamalla hoitojatkumo laitosmuotoisen 
kuntoutuksen jälkeen. Tämä päätösesitys on osa laajempaa lasten- ja 
nuorten vastaanotto ja kriisityön muutossuunnitelmaa. 
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Lastensuojelun palvelujen laitospaikkojen tarve painottuu nuorten 
vastaanottoon. Kiireellisistä sijoitustilanteista ohjautuu 
laitosvastaanottoon yli 13 -vuotiaita noin 61 % ja alle 13 -vuotiaita 39 
%. Vastaanottopaikkoja on vuonna 2014 jouduttu ostamaan 44 lähinnä 
yli 13-vuotiaalle lapselle. Ostot vastaavat noin 6 kokovuotista 
laitospaikkaa. Lastensuojelun tavoite on, että arviointi- ja 
vastaanottotoiminta on lastensuojelun omaa toimintaa. 

Vuoden 2014 aikana on lasten arviointi- ja vastaanotossa 
osastopaikoilla ollut laskennallisesti 7 paikkaa tyhjänä.

Laitospaikkoja koskeva muutos 

Lasten osastomuotoisia vastaanottopaikkoja esitetään vähennettäväksi 
16 paikkaa. Vähennykset ovat Meripihan perhetukikeskuksen 12 
paikkaa ja Sofian vastaanottokodista 4 paikkaa. Samalla nuorten 
osastomuotoisia vastaanottopaikkoja lisätään kuudella (6).

Esitys on, että nykyisissä Meripihan perhetukikeskuksen tiloissa 
osoitteessa Niittaajankuja 2, aloittaa uusi nuorten vastaanoton 6-
paikkainen osasto ja samaan rakennukseen siirtyy nuorten 
vastaanotosta yksin toimiva 6-paikkainen Polaris osasto. 
Ympärivuorokautisesti lapsia vastaanottava ja yksin toimiva osasto 
Polaris ei ole toiminnallisesti riittävänä vahva. Nykyisistä osasto 
Polariksen tiloista osoitteessa Pihkatie 6 luovutaan muutoksen 
toteuduttua.

Sofian vastaanottokodissa olisi jatkossa kaksi 5-paikkaista osastoa, 
joissa pystytään huomioimaan lapsen terveydentilasta tai muusta 
syystä huomioitava erityinen hoidon tarve.  Osastopaikkoja 
vähentämällä voidaan nykyistä paremmin huomioida myös lasten oman 
huoneen tarve.

Henkilöstösuunnitelma

Muutoksen yhteydessä nuorten arviointi- ja vastaanoton osastojen 
henkilömitoitusta vahvistetaan ja lisätään resurssia asiakkaiden 
omassa toimintaympäristössä tapahtuvaan perhetyöhön. Tältä osin 
henkilökunta siirtyy lastensuojelun sisällä. Sopeutettavia vakansseja on 
kuusi: vastaava ohjaaja 1, hoitaja/ohjaaja 4 ja keittäjä 1. Näiden 
vakanssien sopeutus on osa perhe- ja sosiaalipalvelujen 47 vakanssit 
sopeutuskokonaisuutta.

Lastensuojelun palvelujen lasten ja nuorten vastaanotto- ja kriisityön 
henkilöstölle järjestettiin yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
muutossuunnitelmista 14.1.2015. Tämän tilaisuuden jälkeen 
keskustelua on käyty jokaisessa työyksikössä ja 
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yhteistoimintakokouksista on laadittu pöytäkirjat. Suunnitelmaa on 
käsitelty perhe- ja sosiaalipalvelut osaston henkilöstötoimikunnan 
kokouksessa 9.2.2015 ja viraston henkilöstötoimikunnan kokouksessa 
9.2.2015 sekä viraston ja perhe- ja sosiaalipalvelut osaston 
johtoryhmissä 10.2.2015. Muutossuunnitelmaan liittyen on laadittu 
henkilöstösuunnitelma, jossa on kuvattu uudelleen sijoitettavan 
henkilöstön osalta avoinna olevien paikkojen ilmoittautumisprosessi ja 
valintojen aikataulu.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Pienten lasten hoito ja kasvun tukeminen kodinomaisessa 
ympäristössä lisää lasten hyvinvointia ja terveyttä. Kodin ulkopuolista 
sijoitusta tarvittaessa pienille lapsille tarkoituksenmukainen ja 
hyvinvointia edistävä sijaishuolto toteutuu ensisijaisesti aina 
kodinomaisessa vastaanottoperheessä.

Siirtämällä palvelujen painopistettä enemmän asiakkaiden omaan 
toimintaympäristöön ja vahvistamalla kotiin annettavaa tukea 
ennaltaehkäistään tilanteiden kriisiytymistä, tuetaan perheitä ja lapsia 
sekä turvataan lasten hyvinvointi ja turvallinen hoito.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

sisko.lounatvuori(a)hel.fi
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.02.2015 § 42

HEL 2015-000605 T 05 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.02.2015 Pöydälle
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Lastensuojelun johtaja Sisko Lounatvuori oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä muutti tämän jälkeen päätösehdotuksensa kuulumaan 
seuraavasti: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi 
perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston suunnitelman, jonka mukaan 
Lastensuojelutoimiston Lastensuojelun palvelujen arviointi- ja 
vastaanottotoiminnasta lakkautetaan yhteensä 10 laitospaikkaa 
1.4.2015 lukien siten, että lasten arviointi- ja vastaanottotoiminnasta 
vähennetään 16 laitospaikkaa ja nuorten arviointi- ja vastaanottoon 
lisätään 6 laitospaikkaa."

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

sisko.lounatvuori(a)hel.fi
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi
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§ 58
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain, niin sanotun 
vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 

HEL 2015-001023 T 06 01 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Erityissuunnittelija Helena Soini ja lähipalvelujen koordinaattori Pirkko 
Excell sosiaali- ja terveysvirastosta sekä tietokeskuksen 
tutkimuspäällikkö Timo Cantell olivat kokouksessa kutsuttuina
asiantuntijoina läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista säädetyn lain 980/2012, niin sanotun 
vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen suunnitelman. Suunnitelma vuosille 
2015 - 2016 koostuu kaupungin strategiaohjelmasta 2013 - 2016, 
Stadin ikäohjelma –nimisestä toimeenpanosuunnitelmasta, 
ikääntyneille tarkoitettujen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuvauksesta sekä Helsingin tietokeskuksen tuottamista ikääntynyttä 
väestöä koskevista tilastotiedoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, 
että suunnitelma viedään vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisesti 
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kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi osana kaupungin strategista 
suunnittelua.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Helena Soini ja lähipalvelujen koordinaattori Pirkko 
Excell sosiaali- ja terveysvirastosta sekä tietokeskuksen 
tutkimuspäällikkö Timo Cantell ovat kokouksessa kutsuttuina 
asiantuntijoina läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 16.12.2014 hyväksyessään 
sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 käyttösuunnitelman, että se 
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.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan 
asteittain 1.7.2013 alkaen. Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen 
väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 
suoriutumista sekä parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua 
elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa 
palvelujen kehittämiseen. Tarkoituksena on myös parantaa iäkkään 
henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja 
sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten 
tarpeidensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen 
heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää. Lisäksi lain tarkoituksena 
on vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle 
järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön sekä 
toteuttamistapaan ja osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan tulee valtuustokausittain 
suunnitella, miten lain tavoitteet kunnassa toteutetaan. Lain 5 §:n 
mukainen suunnitelma on tehtävä osana kaupungin strategista 
suunnittelua. Helsingin kaupungin strategiaohjelma valtuustokaudelle 
2013 - 2016 valmistui ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. 
Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma vuosille 2015 – 2016 koostuu 
kaupungin strategiaohjelmasta 2013 - 2016, Stadin ikäohjelma 
–nimisestä toimeenpanosuunnitelmasta, ikääntyneille tarkoitettujen 
Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuvauksesta sekä Helsingin 
tietokeskuksen tuottamista ikääntynyttä väestöä koskevista 
tilastotiedoista. 
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Kunnan laatimassa suunnitelmassa pitää painottaa kotona asumista ja 
kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelmassa on arvioitava 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla 
olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön 
palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa on 
määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn 
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle 
tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi sekä 
toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta. 
Suunnitelmassa on määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 
toimenpiteiden toteuttamisessa ja miten toimitaan yhteistyössä. 
Kunnan on otettava suunnitelma huomioon, kun valmistellaan 
ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin 
palveluihin vaikuttavia kunnan päätöksiä.

Helsingissä lain mukaista suunnitelmaa toteutetaan 
monihallintokuntaisesti sosiaali- ja terveysviraston koordinoimana ja 
osana kaupungin strategiaohjelmaa käyttämällä 
toimeenpanosuunnitelmana Stadin ikäohjelmaa. Kaupunginvaltuuston 
24.4.2013 hyväksymä Helsingin kaupungin strategiaohjelma sisältää 
useita eri hallintokuntia sitovia ikääntyneisiin liittyviä tavoitteita, joissa 
on huomioitu Helsingin ikääntyneen väestön palvelutarpeet sekä 
toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Kukin hallintokunta 
toteuttaa näitä tavoitteita ja toimenpiteitä omassa toiminnassaan. 
Hallintokuntien tulee myös arvioida päätöstensä vaikutukset 
kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin päätösesitysten valmistelussa. 
Helsingissä on käytössä kaupunginjohtajiston johtajistokäsittelyssä 
hyväksymä toimintatapa ”Nopea terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointi päätösesitysten valmistelussa” (12.3.2008 § 24, päivitetty 
2.4.2014 § 34).

Stadin ikäohjelmaa on tehty yhdessä

Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu laajapohjaisessa verkostossa, jossa 
on ollut kattavasti osallistujia eri virastoista ja liikelaitoksista, 
järjestöistä, vanhusneuvostosta ja palvelukeskusten 
asiakasneuvostoista. Asukastilaisuuksissa koottiin mielipiteitä siitä, 
mikä Stadin ikäohjelmassa on ikääntyneille tärkeintä. 
Asukastilaisuuksien teemat noudattivat hyvän ikääntymisen 
turvaamista ja palvelujen parantamista koskevan laatusuosituksen 
teemoja. Lisäksi terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen teema on 
kulkenut mukana ohjelman valmistelussa. Verkoston työskentelyssä on 
huomioitu myös heikoimmassa asemassa olevat ikääntyneet. 
Suunnitelmaa on käsitelty sekä sosiaali- ja terveysviraston että 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –osaston henkilöstötoimikunnissa 
9.2.2015.
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Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet

Verkoston tapaamisissa ja asukastilaisuuksissa tunnistettiin selkeitä 
kokonaisuuksia, joihin keskittymällä voidaan lisätä helsinkiläisten 
ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä. Laaja-alaisen yhteistyön avulla 
on mahdollista edelleen syventää mukana olevien toimijoiden 
ymmärrystä ja etsiä yhdessä uudenlaisia keinoja ikääntyneiden 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Stadin ikäohjelmassa 
kuvataan nämä yhteisesti sovitut toimenpidekokonaisuudet vuosille 
2015 - 2016, niiden tavoitteet, vastuutahot ja muut osallistujat. 
Toimenpiteet toteutetaan voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
talousarvion mukaisin käytettävissä olevin voimavaroin.

Toimenpiteiden sisältöteemat ovat:

1. Tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen

Ikääntyneiden mahdollisuudet aktiiviseen osallistumiseen, 
vaikuttamiseen ja tiedon saantiin turvataan kaupungin 
strategiaohjelman ja esteettömyyslinjausten mukaisesti.

2. Iätöntä asumista

Ikääntyneiden asumista parannetaan ja kotona asumisen 
mahdollisuuksia lisätään.

3. Luotuja liikkumaan

Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen, liikuntaan ja 
arkiaktiivisuuteen toteuttamalla asunto-ohjelman ja strategiaohjelman 
tavoitteita sekä terveysliikuntasuosituksia ja esteettömyyslinjauksia.

4. Muistiystävällinen Helsinki

Otetaan huomioon kasvava muistisairaiden määrä Helsingin kaupungin 
strategiaohjelman mukaisesti. Väestön ikääntymisestä johtuen 
muistihäiriöistä kärsivien kuntalaisten määrä lisääntyy lähivuosina 
merkittävästi. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan toimintakykyä 
ja kotona asumista. Yhteistyön tavoitteena on turvata mahdollisimman 
hyvä elämänlaatu muistihäiriöistä ja -sairauksista kärsiville kuntalaisille 
ja heidän läheisilleen ja mahdollistaa muistihäiriöisten ihmisten 
aktiivinen toimijuus oman elämänsä suhteen.

5. Käyttäjälähtöiset palvelut

Järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lainsäädännön ja 
laatusuositusten mukaisesti ja asukkaita ja asiakkaita kuullen.
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Ikäohjelman viittä toimenpidettä viedään eteenpäin 
yhteistyöverkostoissa, jotka organisoituvat, kun suunnitelma on 
käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Toimenpiteet toteutetaan 
vuosien 2015 - 2016 aikana. Yhteistyöverkostot voivat halutessaan 
muuttaa verkostojen kokoonpanoa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. 
Verkostot ovat avoimia yhteistyön muotoja eivätkä edellytä toimiakseen 
erillisiä nimeämispäätöksiä. Verkostojen tarkoitus on varmistaa 
toimenpidekokonaisuuksien valmistelun ja päätöksenteon koordinointi 
hallintokunnissa. 

Ohjelman seurannassa vanhusneuvostolla on keskeinen rooli. 
Vanhusneuvostolle raportoidaan toimenpiteiden etenemisestä 
vuosittain. Helsinkiläiset ikääntyneet olivat merkittävässä roolissa 
tuottamassa tärkeitä teemoja asukastilaisuuksissa. He ovat mukana 
seuraamassa edistymistä myös maalis-toukokuussa 2015 
järjestettävissä asukastilaisuuksissa, joissa käsitellään laadittua Stadin 
ikäohjelmaa. Ohjelman toteutumisesta ja verkostojen toiminnasta 
kerrotaan aktiivisesti käyttäen eri tiedotuskanavia. Stadin ikäohjelmalle 
tehdään Internet-sivut kevään 2015 aikana.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Stadin ikäohjelmassa näkökulmana on koko ikääntynyt väestö. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin 
iäkkäisiin henkilöihin. Ikääntynyt väestö kokonaisuudessaan on 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin näkökulmasta erityisryhmä, 
vaikka ei olekaan ryhmänä yhtenäinen vaan hyvinkin moninainen. 
Ikääntyneet ovat osallistuneet ohjelman valmisteluun ja osallisuus 
näkyy myös ohjelman toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

Vaikutusten arviointi on tehty tarkastelemalla kahta vaihtoehtoa:

0-vaihtoehto: Terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelujen 
saatavuutta edistetään nykyisillä tavoilla.

1-vaihtoehto: Terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelujen 
saatavuutta edistetään Stadin ikäohjelmassa kuvatuilla tavoilla.

Vaihtoehto 0: Helsingissä on pitkät perinteet poikkihallinnollisesta 
yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveyttä, 
hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä palveluja on runsaasti. Tällä 
hetkellä palveluja suunnitellaan ja tuotetaan kuitenkin enimmäkseen 
oman hallintokunnan perustehtävästä käsin. Laaja-alainen 
kokonaisuuksien hallinta ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. 
Toimijoiden yhteistyössä syntyvää monialaista kehittämistä ja oppimista 
ei päästä hyödyntämään riittävästi terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseksi.
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Vaihtoehto 1: Ikäohjelma kokoaa Helsingin kaupungin hallintokunnat ja 
muut toimijat yhteen sovituissa toimenpidekokonaisuuksissa, jolloin 
niiden edistäminen on aiempaa koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja 
asiakaslähtöisempää. Eri toimijat tuovat asiantuntemuksensa yhteisten 
teemojen kehittämiseen, ja monipuoliset palvelumahdollisuudet 
saadaan hyödynnettyä laajasti ja monipuolisesti terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamiseksi sekä tasa-arvon edistämiseksi.

Sekä asukkaat että asiantuntijat tunnistivat samoja kehittämistarpeita 
ohjelman toimenpidekokonaisuuksissa. Palvelujen saatavuutta 
edistetään ohjaten julkisen liikenteen käyttöön ja arkiaktiivisuuden 
lisäämiseen. Tiedonsaantiin, vaikutusmahdollisuuksiin, asumiseen ja 
elinympäristön esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja järjestetään lainsäädännön ja 
laatusuositusten mukaisesti ja asukkaita ja asiakkaita kuullen.

Kaupunkitasoisen Stadin ikäohjelman toteuttaminen tukee väestön 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen tavoitetta.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadin ikäohjelma_ltk_24022015
2 Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ikääntyneille
3 Tilastotietoja ikääntyneestä väestöstä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 59
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
lakisääteisten ympärivuorokautisten tilapäishoitopaikkojen 
järjestämistä kehitysvammaisille koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2014-007427 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto on antanut Sari Mäkimattilan 
valtuustoaloitteeseen lausunnon 7.10.2014 kokouksessa.  Lausunto on 
palautettu uudelleen valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014 kokouksessa antaman 
lausunnon lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan 
lausunnon: 

"Kehitysvammaisten tilapäishoitoa järjestetään omaishoidon tuen  
lakisääteisenä lomituksena sekä kehitysvammalain mukaisena 
lyhytaikaishoitona. 

Vuonna 2014 lakisääteinen vapaapäiväoikeus oli yhteensä 219:lla 
kehitysvammaisen asiakkaan omaishoitajalla. Heistä 83 % käytti 
myönnettyä vapaapäiväoikeuttaan. Alle 18-vuotiaiden 
kehitysvammaisten omaishoitajista vapaapäiväoikeus oli 127:llä, joista 
vapaapäiväoikeutta käytti 88%. Alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten 
vapaapäiväoikeutta käyttäneiden perheiden määrä nousi 3% vuodesta 
2013. Yhteensä lakisääteisen lomituksen palveluja käyttäneiden määrä 
nousi vuodesta 2013-2014 noin 14%. Harkinnanvaraista 
lyhytaikaishoitoa käytti vuoden aikana yhteensä 293 
kehitysvammahuollon asiakasta. Sekä lyhytaikaishoitoa että 
omaishoidon tuen korvaavaa palvelua käytti yhteensä 77 
asiakasperhettä.

Kehitysvammaisille järjestettävän lyhytaikaishoidon sekä omaishoidon 
tuen lomituksen palveluntarjonnan lisäämiseksi Sosiaali- ja 
terveyslautakunta on päättänyt 13.1.2015 kokouksessaan ottaa 
käyttöön omaishoidon tuen lakisääteisen lomituksen lyhytaikaishoidon 
palvelusetelin sekä harkinnanvaraisen lyhytaikaishoidon palvelusetelin. 
Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tarvitseman tuen perusteella  
palveluluokittain.  Lisäksi lautakunta päätti 10.2.2015 kokouksessa 
omaishoidon tuen lakisääteisen lomituksen tuntilomituksen 
palvelusetelin käyttöönotosta 1.5.2015 alkaen. 

Kilpailutettujen palveluntuottajien laatukriteerit on määritelty 
ostopalvelusopimuksissa. Palvelusetelien palveluntuottajille asetettujen 
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lakisääteisten kriteerien lisäksi virasto määrittelee erikseen palvelun 
laatuun ja toteuttamiseen liittyvät kriteerit. Virastopäällikkö tekee 
päätöksen palveluntuottajille asetetuista kriteereistä. Näitä kriteereitä 
ovat mm. palveluista vastaavan henkilön ammatilliset ja koulutukselliset 
edellytykset sekä palvelun laatuun liittyvät muut kriteerit jotka on 
erikseen määritelty kunkin palvelusetelin palvelukuvauksessa.

Sosiaali- ja terveysvirasto on järjestänyt omaishoidon lomituksen lain 
edellyttämällä tavalla. Mikäli perheen palveluntarve ehdottomasti 
edellyttää runsaampia palveluja on perheille myönnetty 
harkinnanvaraista lyhytaikaishoitoa tarvittaessa.

Terveys ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon lomitus edistää omaishoitoperheiden jaksamista ja 
perheiden hyvinvointia siten, että kehitysvammaiset lapset ja nuoret 
voivat asua yhdessä perheidensä kanssa."

Käsittely

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Valtuutettu Sari Mäkimattila ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet 
valtuustoaloitteen, joka koskee kehitysvammaisille järjestettävän 
lakisääteisen omaishoidon tuen ympärivuorokautisten paikkojen 
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tilapäispaikkojen riittävyyttä ja edellyttää että kaupunki alkaa toimia 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Valtuustoaloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon 
kaupunginhallitukselle 7.10.2014. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 
26.11.2014 § 401 valtuusto palautti asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014 § 401

HEL 2014-007427 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

26.11.2014 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Sari Mäkimattila valtuutettu Nina Hurun kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
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kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi velvoittaen 
kaupunginhallitusta selvittämään ja tarvittaessa lisäämään sellaisia 
ympärivuorokautisia tilapäishoitopaikkoja kehitysvammaisille, että ne 
tarjoavat riittävät ja asiakkaiden tarpeiden mukaiset yksilölliset 
lääketieteelliset ja toiminnalliset tukitoimet.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Sari Mäkimattilan palautusehdotus hyväksytty.

15 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi velvoittaen kaupunginhallitusta selvittämään ja 
tarvittaessa lisäämään sellaisia ympärivuorokautisia 
tilapäishoitopaikkoja kehitysvammaisille, että ne tarjoavat riittävät ja 
asiakkaiden tarpeiden mukaiset yksilölliset lääketieteelliset ja 
toiminnalliset tukitoimet.

Jaa-äänet: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Kauko Koskinen, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 40
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Johanna 
Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Sanna 
Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 10
Maija Anttila, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jape Lovén, Björn 
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Månsson, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomo Valokainen

Poissa: 6
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Arja Karhuvaara, Päivi Lipponen, 
Terhi Mäki, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1156

HEL 2014-007427 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sari Mäkimattilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 § 354

HEL 2014-007427 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi aloitteesta seuraavan lausunnon:

"Omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaan 
omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta 
sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti 
tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai 
jatkuvasti päivittäin. Vapaapäivät on tarkoitettu hoitajan jaksamisen 
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tukemiseen. Tavoitteena on, että vapaa järjestetään säännöllisesti ja 
suunnitelmallisesti huomioon ottaen omaishoitoperheen jaksaminen.

Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää vapaapäiväoikeutta korvaavaa 
hoitoa asumispalveluna, laitoshoitona tai perhehoitona omissa tai 
ostopalveluyksiköissä. Yksityisiltä palvelutuottajilta ostetaan lisäksi 
kotiin annettavaa lomitusta. Omaishoitaja voi halutessaan saada 
lakisääteisen vapaan ajaksi myös sijaisomaishoitajan. Tällöin sosiaali- 
ja terveysvirasto maksaa sijaisomaishoitajille korvauksen 
lomitusvuorokausilta.

Vuonna 2013 lakisääteinen vapaapäiväoikeus oli yhteensä 126:lla alle 
18-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen tai nuoren omaishoitajalla. 
Heistä 84,9 % (107) käytti myönnettyä vapaapäiväoikeutta. 
Lomituspalvelua käyttäneiden määrä nousi vuodesta 2012 noin 3 %.

Helsinki kilpailutti lyhytaikaishoidon- ja omaishoidon palvelut vuonna 
2012. Sosiaali- ja terveysvirasto on tehnyt puitesopimukset 
kilpailutettujen ja hyväksyttyjen tuottajien kanssa.

Mikäli lomituspalvelua ei ole saatu järjestettyä omissa tai 
puitesopimustuottajien palveluissa tai palvelu ei ole soveltunut lapsen 
tai nuoren tarpeisiin, palvelua on voitu hankkia yksilöllisillä 
maksusitoumuksilla muilta tuottajilta.

Omaishoidon lomituksen ja lyhytaikaishoidon palvelusetelin tuottajia ei 
vuonna 2013 ollut ja näin ollen palvelusetelin käytöstä ei saatu 
kokemuksia. Palvelusetelitoiminnan kehittämistä pilottihankkeena 
suunnitellaan parhaillaan.

Kodin ulkopuolella järjestettävät omaishoidon lomituksen jaksot 
suunnitellaan puolivuosittain etukäteen niin, että perheiden toiveet 
voidaan ottaa ajoissa huomioon ja myös siksi että käytettävissä olevat 
resurssit voidaan käyttää tehokkaasti asiakkaiden hyväksi ilman 
hukkakustannuksia. Perheiden toiveet pyritään huomioimaan jaksojen 
suunnittelussa, mutta koska useimpien perheiden toiveet 
lomitusajankohdasta ajoittuvat viikonloppuun aina ei ole mahdollista 
saada lomitusta juuri perheen haluamana ajankohtana.

Kaikki omaishoidon lomitusta tuottavat tahot täyttävät 
valvontaviranomaisten asettamat vaatimukset hoidon laadun ja 
turvallisuuden suhteen. Palveluntuottajia koskevat toiminnan laatuun 
liittyvät yhteydenotot tutkitaan ja niihin puututaan välittömästi.

Sosiaali- ja terveysvirasto on järjestänyt kehitysvammaisten lasten ja 
nuorten omaishoidon lomituksen lain edellyttämällä tavalla. Mikäli 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 27 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/7
24.02.2015

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

perheillä on ollut tarve lakisääteisten vapaapäivien lisäksi muuhun 
lyhytaikaishoitoon, palvelua on järjestetty määrärahojen puitteissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon lomitus edistää perheiden ja omaishoidossa olevan 
perheenjäsen hyvinvointia niin, että kehitysvammaiset lapset ja nuoret 
voivat asua perheidensä kanssa."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
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§ 60
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Zahra Abdullan 
toivomusponnesta vammaisten joukkoliikennelipun muutosten 
kustannusten kokonaisvaikutusten selvittämisestä

HEL 2014-013760 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Pöydällepanoehdotus:
Rene Hursti: esitän asian pöydälle esittelijältä seuraavaan kokouksen 
selkeämpi esitys.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kannatetuista vastaehdotuksista 
huolimatta yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Vastaehdotus 1
Tuomas Tuure: Lisätään kohtaan 4 lause:

Koska muutos on ollut voimassa alle vuoden, on tässä vaiheessa liian 
aikaista linjata kuljetuspalvelujen käytön muutoksista ja siksi tästä 
asiasta kannattaa laatia uusi selvitys vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Kannattajat: Joonas Leppänen

Vastaehdotus 2
Tuomas Tuure: Lisätään kohtaan 7 lause: Matkojen käytön kehitystä 
pitää seurata vuonna 2015 ja olisikin perusteltua laatia aiheesta 
vuoden loppuun mennessä uusi selvitys. 

Kannattajat: Joonas Leppänen

Vastaehdotus 3
Tuomas Tuure: Muutetaan kohta 8 muotoon:

Sosiaali- ja terveysviraston päätös olla kustantamatta kuljetuspalvelun
asiakkaille ilmaista HSL-korttia jatkossa lisää asiakkaiden 
matkustuskustannuksia julkisen joukkoliikenteen osalta, mikäli asiakas 
edelleen käyttää julkista joukkoliikennettä. Mikäli asiakas on 
vähävarainen, eikä selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista 
menoistaan, asiakkaan julkisilla liikennevälineillä kulkemista voidaan 
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tukea toimeentulotuen kautta. Monet vammaiset ovat vähävaraisia, 
mutta eivät täytä toimeentulotuen saamisen kriteerejä, joten tämä 
päätös vaikeuttaa monen vammaisen itsenäistä liikkumista.

Kannattajat: Joonas Leppänen

Vastaehdotus 4
Tuomas Tuure: Lisätään kohta:

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää ongelmallisena sitä, että 
vammaisten liikkumista kustannetaan monen eri toimijan toimesta, 
minkä seurauksena kokonaisuus ei ole aina tarkoituksenmukainen. 
Mikäli sama taho olisi vastuussa sekä  kuljetuspalveluista että 
joukkoliikenteestä, syntyisi kannustimia parantaa Helsingin 
joukkoliikenteen esteettömyyttä. Tällä hetkellä esteellinen 
joukkoliikenne estää monien vammaisten itsenäisen joukkoliikenteen 
käytön.

Kannattajat: Joonas Leppänen

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa toivomusponnesta seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirasto päätti maaliskuusta 2014 alkaen lopettaa 
vammaispalvelulain (VpL) nojalla kuljetuspalvelua ja sosiaalihuoltolain 
(ShL) mukaista kuljetustukea saavien asiakkaiden maksuttoman 
Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakortin. Näistä matkakorteista 
ja niillä tehdyistä matkoista aiheutui vuonna 2013 yhteensä 1 274 618 
euron kustannukset. 

Toimeentulotuesta on vuoden 2014 aikana myönnetty yhteensä 28:lle 
edellä mainittua etuutta saaneelle asiakkaalle maksuton 
joukkoliikennelippu. Yhteensä näistä lipuista on syntynyt kustannuksia 
sosiaali- ja terveysvirastolle 6 400,18 euroa vuonna 2014. 
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Vammaispalvelun kuljetuspalvelun asiakkaat tekivät HSL matkakorteilla 
vuonna 2013 yhteensä 245 157 matkaa. Sosiaalihuoltolain kuljetustuen 
asiakkaat tekivät samana vuonna yhteensä 50 918 matkaa. Esitettiin 
arvioita joiden mukaan vammaispalvelulain kuljetuspalvelun ja 
sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkojen määrä nousisi 
merkittävästi, mikäli luovutaan asiakkaille ilmaisesta HSL matkakortin 
myöntämisestä.

Ennen matkakortista luopumista 2013–2014 vammaispalvelulain 
mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaiden matkapalvelukeskuksen kautta 
toteutuneiden matkojen määrä kuukausitasolla oli keskimäärin 48 215 
matkaa/kk. Matkakortista luopumisen jälkeen maaliskuussa 2014 
matkojen määrä oli keskimäärin 42 110 matkaa kk. 

Sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen määrä on samana ajanjaksona 
laskenut, mutta ShL -matkojen väheneminen johtuu lautakunnan 
13.5.2014 § 189 päätöksestä vähentää matkojen määrää kahdeksasta 
neljään.

Helsingin matkapalvelun vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 
nojalla tehtyjen matkojen lukumäärän kehitys on kuukausitasolla 
kuvattu liitteessä 1. Matkapalvelumatkojen (vammaispalvelulain 
mukainen kuljetuspalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki) 
osalta ei ole kasvua havaittavissa HSL matkakortista luopumisen 
jälkeen.

Terveys ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysviraston päätös olla kustantamatta kuljetuspalvelun  
asiakkaille ilmaista HSL-korttia jatkossa lisää asiakkaiden 
matkustuskustannuksia julkisen joukkoliikenteen osalta, mikäli asiakas 
edelleen käyttää julkista joukkoliikennettä. Mikäli asiakas on 
vähävarainen, eikä selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista 
menoistaan, asiakkaan julkisilla liikennevälineillä kulkemista voidaan 
tukea toimeentulotuen kautta. Muutoin tehty päätös ei estä tai vaikeuta 
asiakkaiden matkustamasta julkisilla liikennevälineillä.

Kunnan velvollisuus kuljetuspalvelujen järjestämiseen 
vaikeavammaisille henkilöille perustuu lain vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8. §:n 2. Tarkemmin asiasta on 
säädetty asetuksen vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista 5 §. Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä 
saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, 
jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai 
sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttoman suuria vaikeuksia."
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Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä 12.11.2014 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ponnen vammaisten 
joukkoliikennelipun kustannusmuutosten kokonaisvaikutusten 
selvittämistä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin matkapalvelukeskuksen kautta totetuneet matkat 2013-2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 61
Vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttaminen

HEL 2015-001010 T 03 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vapauttaa autonkuljettaja ********** 
velvollisuudesta korvata Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysvirastolle aiheuttamansa vahinko yhteensä 5 500 euroa.

Samalla lautakunta päätti, että vahingosta aiheutuneet kulut jäävät 
vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n nojalla kokonaisuudessaan sosiaali- 
ja terveysviraston kustannukseksi, koska työntekijän viaksi on 
katsottava vain lievä tuottamus.

Perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan talous- ja tukipalvelut -osaston 
kuljetusyksikön työntekijä oli 26.11.2014 kuljettamassa sosiaali- ja 
terveysviraston asiakasta Pasilan poliisitalolle. Poistuessaan 
poliisitalolta hän ei huomannut matalaa kiviaitaa, vaan osui siihen 
ajoneuvollaan. Ajoneuvon kylki ja astinlauta vaurioituivat.

Kaupungin omistaman ajoneuvon vaurioiden korjauksesta aiheutui 
sosiaali- ja terveysvirastolle 5 500 euron suuruiset kustannukset. 
Ajoneuvoa ei ole vakuutettu kaskovakuutuksella. 

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on 
velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai 
laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 3 
momentin perusteella työntekijän vahingonkorvausvastuu työnantajaa 
kohtaan määräytyy vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä säädettyjen 
perusteiden mukaan.

Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n mukaan työntekijä on velvollinen 
korvaamaan työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan 
vahingosta määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon 
vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon 
kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän syyksi on 
luettava vain lievä tuottamus, työntekijä vapautetaan korvaamasta 
aiheuttamansa vahinko. 

Kuljetuspalvelupäällikkö puoltaa työntekijän 
vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista. Vahingon yhteydessä 
ei ole ilmennyt sellaista huolimattomuutta, jonka perusteella työntekijän 
voitaisiin katsoa olevan vastuussa vahingosta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 33 (53)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/9
24.02.2015

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

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pekka Mäki, lakimies, puhelin: 310 44182

pekka.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vahinkoilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 12 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahingonkorvauksen 
myöntämisestä silloin, kun kaupunki on sosiaali- ja terveysvirastoa 
koskevissa asioissa korvausvelvollinen tai kun vahingon korvaaminen 
katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto on 2.12.2013, 6 §:n 
kohdalla vahvistanut rajat vahingonkorvauksen myöntämiselle ja 
vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamiselle:

 sosiaali- ja terveyslautakunta, kun korvattavaksi vaadittu vahinko 
on yli 5000 euroa ja

 talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö, kun 
korvattavaksi vaadittu vahinko on enintään 5000 euroa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pekka Mäki, lakimies, puhelin: 310 44182

pekka.maki(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vahinkoilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut -osasto, kuljetuspalvelupäällikkö
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§ 62
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 63
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 64
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 65
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 66
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 7/16.2.2015

28 § Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan sihteerin nimeäminen vuonna 
2015 alkavalle toimikaudelle

Virastopäällikkö 8/20.2.2015

31 § Palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit suun 
terveydenhuollossa

32 § Sosiaali- ja terveysviraston edustajien nimeäminen Mathilda 
Wrede -instituutin hallitukseen 2015–2016

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 3/17.2.2015

3 - 6 §:t Perhehoitajalle liikaa maksetun hoitopalkkion takaisinperinnän 
kohtuullistaminen, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 4/17.2.2015

7 § Maahanmuuttajapalvelujen alaisen Helsingin vastaanottokeskuksen 
varallaolon järjestäminen

8 § Maahanmuuttajapalvelujen alaisen Metsälän vastaanottokeskuksen 
varallaolon järjestäminen

9 § Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston johtoryhmän nimeäminen 
19.1.2015 alkaen

10 § Sosiaali- ja terveysviraston lastensuojelutoimiston lasten ja 
nuorten arviointi- ja vastaanottotoiminnan 10 laitospaikan 
lakkauttaminen 1.4.2015 lukien

11 § Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön ohjausryhmä 2017 
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asettaminen

12 § Vammaistyön ostopalvelupäällikön viran täyttäminen

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 12/23.2.2015

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

39 § Vahingonkorvaushakemus yksityisellä lääkäriasemalla tehdyistä 
toimenpiteistä aiheutuneista kuluista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

40 § Vahinkoilmoitus kadonneista lääkkeiden annospusseista 
aiheutuneista kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

41 § Vahingonkorvausvaatimus pesulan tekemän ylimääräisen matkan 
aiheuttamista kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

42 § Rintamaveteraanimäärärahan korvaamista koskeva vaatimus, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

43 § Vahingonkorvausvaatimus työtehtävissä rikkoutuneista 
silmälaseista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

44 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta lonkkavyöstä, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

46 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta neulepaidasta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

47 § Vahingonkorvausvaatimus kipulaastareista, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

48 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta televisiosta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

49 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeiden annosjakelupalkkioista, 
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Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

50 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeiden annosjakelupalkkioista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

52 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta kuulokojeesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

53 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta avaimesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

54 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta avaimesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 

Osastopäällikkö 5/20.2.2015

7 § Capgemini Finland Oy, sopimus (nro S6560) jatkuvista 
tietotekniikkapalveluista 1.2.2016 saakka

8 § Weblab clinical -järjestelmän käyttöoikeuslisenssien hankinta

9 § Terveystarkastus-, terveysvalmennus ja e-omahoitokirjaston 
hankinta

10 § Sosiaali- ja terveysviraston SOSDW-ylläpitopalvelun hankkiminen 
ajalle 1.3.2015–29.2.2016

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi
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§ 67
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 8/12.2.2015

11 § Sosiaali- ja terveysvirasto, Helsingin Seniorisäätiön 
toteuttamisohjelmien hyväksyminen 2015

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen

Esittelijä
osastopäällikkö
Riitta Simoila

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Riitta Simoila

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Pöytäkirjan 53-55 §:t, 57-60 §:t ja 66-67 §:t

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

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

Pöytäkirjan 56 § ja 61 ja 62 §:t. 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen
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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

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

3
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Pöytäkirjan 63-65 §:t.

Valitusoikeus
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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.

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
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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 

 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. 
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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

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

53-55 §, 57-60 § och 66-67 § i protokollet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

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

56 § och 61-62 § i protokollet.

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

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

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

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

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

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

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

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

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 
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 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

3
BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

63-65 § i protokollet.

Besvärsrätt

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet.

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

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

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

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag
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Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

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

ändringar som söks 
o på vilka grunder ändring söks

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

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

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

Till besvärsskriften ska fogas

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

utredning över när besvärstiden har börjat 
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 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 
begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

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

Protokoll

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

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

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

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

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

Maija Anttila
puheenjohtaja

Joni Komulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Katriina Juva Markku Vuorinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.03.2015.


