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Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Heistaro, Sami
Hursti, Rene
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Tuominen, Hannu
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Juva, Katriina varajäsen
Parhiala, Kimmo varajäsen
Rosenholm, Marko varajäsen

Muut

Rantanen, Tuomas kaupunginhallituksen varaedustaja
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Juvonen, Hannu virastopäällikkö

poissa: 193§
Jolkkonen, Juha osastopäällikkö
Lind, Jussi talous- ja strategiapäällikkö

asiantuntija
läsnä 179 §; kello 16:28 - 17:42

Lounatvuori, Sisko lastensuojelun johtaja
vs. osastopäällikkö

Mäki, Tiina osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Turpeinen, Leena vs. osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Lehtonen, Harri J. lakimies

pöytäkirjanpitäjä
Paavola, Liisa järjestöneuvottelukunnan 

puheenjohtaja
kuultava
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läsnä 179 §; kello 16:19 - 16:33

Puheenjohtaja

Maija Anttila 176-193 §

Esittelijät

Hannu Juvonen virastopäällikkö
176-192 §

Juha Jolkkonen osastopäällikkö
193 §

Pöytäkirjanpitäjä

Harri J. Lehtonen lakimies
176-193 §
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§ Asia

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

177 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

178 Sotep/3 Ilmoitusasiat

179 Sotep/4 Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2018

180 Sotep/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
määrärahaa sosiaali- ja terveysviraston keittiöverkkoselvityksen 
tekemiseen

181 Sotep/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
määrärahojen lisäämistä sosiaali- ja terveysviraston raamiin

182 Sotep/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien kaupungin 
henkilöstön asemaa

183 Sotep/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
työllisyydenhoidon määrärahojen lisäämistä

184 Sotep/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
paperittomien henkilöiden asumisratkaisua

185 Sotep/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamista sosiaali- ja terveysvirastoon 
sekä opetusvirastoon

186 Sotep/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgren ym. talousarvioaloitteesta koskien Safe 
Haven –turvaresidenssin perustamista

187 Sotep/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta koskien 
omaishoitajien virkistysmahdollisuuksien tukemista

188 Sotep/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta decubitus-patjojen 
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hankkimisesta kotona asumisen tukemiseksi

189 Sotep/14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu René Hurstin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
sosiaaliasiamiesten määrän lisäämistä

190 Sotep/15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
määrärahan varaamista psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamiseen 
kouluille

191 Sotep/16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta 
palveluseteleistä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan

192 Sotep/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

193 Sotep/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 176
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi esittelijän ehdotuksesta poiketen 
jäsenet Katriina Juvan ja Sami Heistaron sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Jouko Malisen ja Gunvor Brettschneiderin.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Laura Nordströmin ja 
Sami Heistaron sekä varatarkastajiksi jäsenet Jouko Malisen ja Gunvor 
Brettschneiderin.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 177
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 178
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Khs 27.4.2015 § 434 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman 
seuranta

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 179
Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2018

HEL 2015-000731 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Paavola oli kokouksessa 
kuultavana tämän asian käsittelyn yhteydessä.

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen 
ehdotuksen sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarvioksi ja 
vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi.

Esittelijän perustelut

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvion laadintaa ohjaavat 
kaupunginhallituksen 16.3.2015 päättämät kannanotot:

"Kaupunginhallitus on lausunnossaan tarkastuslautakunnan 
erillisraportista todennut, että hallintokuntien tulee asettaa sitovat 
toiminnalliset tavoitteensa niin, että ne talousarvion laatimisohjeiden 
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mukaisesti ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan 
suuntaan. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksen sitovaa 
toiminnallista tavoitetta asetettaessa esittää, miten kaupungin 
strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon (Khs 
12.1.2015, § 42).

Hallintokuntien tulee strategiaohjelman linjauksen mukaisesti lisätä 
hallintokuntien yhteisten tavoitteiden määrää 
talousarvioehdotuksissaan.

Hallintokuntien tulee valmistella 2016 talousarvioehdotuksensa siten, 
että Khn syksyllä 2013 päättämän mukaisesti eläköitymisen johdosta 
tai muuten vapautuvat tehtävät virastojen talous- ja hallintohenkilöstön 
piirissä pyritään täyttämään ensi sijassa virasto- tai kaupunkitasoisin 
sisäisin järjestelyin. Tavoitteena on se, että kaupungin 
kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva.

Tilakeskuksen kaupungin sisäistä vuokratasoa madalletaan 5 meur 
siten, että se jakautuu tasaisesti sosiaali- ja terveysviraston (1,8 meur), 
opetusviraston (2,5 meur) ja varhaiskasvatusviraston (0,7 meur) välillä. 
Tämä vuokratason lasku pyritään kompensoimaan tilakeskuksen 
toimintaa ja omaa tilojen käyttöä tehostamalla.

Tehdään lisäyksiä budjettiraamiin seuraavasti: opev 7,7 meur ja kulke 
0,3 meur,  sote 1,2 meur ja vaka 0,8 meur.

Syksyn budjettineuvotteluissa allokoidaan vain allokoimattomaksi 
varaukseksi jätetty summa (nykyennusteilla 5 meur) korjattuna indeksi- 
ja väestönkasvuennusteiden mahdollisilla muutoksilla ilman muita 
uusia päätöksiä.

Palveluiden laadun ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi ryhdytään 
sosiaali- ja terveystoimessa pikaisesti hyväksytyn 
palveluverkkosuunnitelman mukaiseen pienten sote-palvelupisteiden 
yhdistämiseen ja rationalisointiin. Toteutetaan 
palveluverkkosuunnitelman ensimmäinen vaihe (kantakaupungin ja 
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukset) mahdollisimman 
kunnianhimoisella aikataululla. Sijoitetaan keskustan terveys- ja 
hyvinvointikeskus Helsingin Energian pääkonttorin tiloihin ja etsitään 
yhtiölle uusi toimipiste.

Laajennetaan palvelusetelin käyttöä ilman, että kaupungin 
kustannukset kasvavat.

Työllisyyden hoitoa on vahvistettava kaupungin strategisena 
tavoitteena. Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan 
työllisyystoimikunta, jossa kaupungin johdon ja poliittisten puolueiden 
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lisäksi ovat edustettuina ainakin työmarkkinajärjestöt, yrittäjät ja kolmas 
sektori.

Eriarvoisuuden torjumiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
kaupunginhallitukselle tuodaan vuoden 2015 aikana selvitys 
perheettömien yksinasuvien yli 100 000 helsinkiläisen sosiaalisesta 
asemasta ja keinoista sen kohentamiseksi. Yksinasuvien tarpeet on 
huomioitava asuntopolitiikassa."

Esitys vuoden 2016 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarvioksi ja 
vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi on esityslistan tämän asian 
liitteenä numero 1.

Menot milj. e TP 2014 TA 2015 Raami 
2016

Muutos Muutos 
%

Sote yhteensä  2 178,4 2 188,2 2 237,5 49,3 2,3 %
Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

1 437,5 1 461,8 1 483,6 21,9 1,5 %

Toimeentulotuki  175,8 172,1 179,5 7,4 4,3 %
Työllisyyden 
hoitaminen

 37,8 32,5 47,5 15,0 46,1 %

HUS-kuntayhtymä  527,2 521,8 526,9 5,1 1,0 %
      

Vuoden 2014 tilinpäätösluvuissa on otettu huomioon työmarkkinatuen 
(32,4 milj. e) siirto työllisyyden hoitamisen talousarviokohdalle vuoden 
2015 alusta.

Sosiaali- ja terveysviraston kokonaisraami kasvaa nimellisesti 2,3 % 
vuoden 2015 talousarviosta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio kasvaa 
21,9 milj. euroa (1,5 %) vuoden 2014 talousarvioon nähden. Raamin 
sisältä tulee rahoittaa palkkaratkaisun sekä yleisen kustannustason 
nousun lisäksi muut tiedossa olevat kustannustasoa nostavat tekijät. 
Apottihankkeen kustannukset eivät sisälly sosiaali- ja terveysviraston 
talousraamiin.

Toimeentulotuen raami nousee 7,4 milj. euroa (4,3 %) kuluvan vuoden 
tasosta.

Työllisyyden hoidon raami kasvaa 15 milj. euroa (46 %) vuoden 2015 
talousarviotasosta.
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HUS:n raami kasvaa 5,1 milj. euroa (1,0 %) kuluvan vuoden tasosta.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioesitys on tehty 
kaupunginhallituksen antamaan talousarvioraamiin.

Talousarvion laatimisohjeissa todetaan, että vuoden 2016 raamin 
lähtökohtana on valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman 
mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden kasvua koskeva tavoite, 
joka sisältää käyttömenojen reaalikasvun pitämisen asukasmäärän 
kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden 
parantamisen tavoitteella. Strategiaohjelman tavoitteen mukainen 
emokaupungin käyttömenojen kokonaistaso on vuonna 2016 
tuoreimmilla kustannustason nousun ja väestönkasvun ennusteilla 2,09 
% vuoden 2015 vastaavia menoja suurempi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuustavoitetta toteutetaan muun 
muassa jatkamalla palvelurakenteen keventämistä ja tarkastelemalla 
vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. 

Palvelusetelin osuutta palvelujen tuottamistapana nostetaan ja uusia 
palvelusetelivaihtoehtoja otetaan käyttöön ilman että kaupungin 
kustannukset kasvavat. Samoin omaishoidon tuen käyttöä yhtenä 
palvelujen tuottamistapana tuetaan.

Lastensuojelussa palvelurakennetta kevennetään lisäämällä kotiin 
vietäviä palveluja ja lasten sijaishuollossa sekä perhehoidon että 
läheisverkostosijoitusten suhteellista osuutta nostetaan. Samalla 
huolehditaan omien lastenkotien täysimääräisestä käytöstä ja 
vähennetään laitoshoidon ostopalveluja.

Vammaispalveluissa lisätään palvelusetelin osuutta henkilökohtaisen 
avun tuottamisessa.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa keskeistä on avohoidon 
ensisijaisuus. Laitospaikkoja vähennetään, asumispalveluprosessia 
tehostetaan ja ostopalveluja vähennetään.

Myös ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan, 
ja kevyempien palvelujen osuus nousee edelleen. Toiminnan 
painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen, ja 
ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien osuus ikääntyneistä laskee. 
Sairaalatoiminnan painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja 
kuntoutuksen suuntaan. Sekä sairaala- että arviointi- ja 
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kuntoutustoiminnassa hoitojaksot lyhenevät ja aiempaan asumiseen 
palaavien osuus nousee.

Välittömän asiakasajan osuutta työajasta pyritään nostamaan kaikissa 
palveluissa aina kun se on tarkoituksenmukaista.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen raami nousee 4,3 % kuluvan vuoden talousarvion 
tasosta. Talousarviossa pysyminen edellyttää toimeentulotukimenojen 
kääntymistä selvään laskuun.

Työllisyyden hoitaminen

Työmarkkinatuen kuntaosuus on sisältynyt työllisyyden hoidon 
talousarviokohdalle vuodesta 2015 lähtien. Työmarkkinatuen 
kuntaosuuden määrää kasvattaa voimakkaasti maksuperusteiden 
muutos 1.1.2015 alkaen. Kaupunki maksaa 300 – 999 päivää 
työmarkkinatukea saavien tuesta 50 %, aiemmin rajana oli 500 päivää. 
Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saavien tuesta kaupunki maksaa 70 
%.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa 
työllistymiseen. Tärkeimpiä ovat työllisyyden hoidon kaupunkitasoiset 
ratkaisut.

HUS-kuntayhtymä

HUS:n talousarviokohta sisältää HUS:n helsinkiläisille tuottamat 
terveyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista sosiaali- ja 
terveysvirasto maksaa HUS-hinnaston mukaisesti. Lisäksi sosiaali- ja 
terveysvirasto osallistuu HUS:n talousarvion mukaisiin 
Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa 
osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta. HUS:n talousarviokohta 
sisältää myös mahdolliset ylikäyttömaksut sekä muut vastaavan 
tyyppiset erikseen laskutettavat erät. HUS:n talousarviokohta sisältää 
myös erikoissairaanhoidon ostot muista sairaanhoitopiireistä. HUS:n 
talousarviokohta ei sisällä HUS:n tuottamia laboratorio-, kuvantamis- 
ym. tukipalveluja, jotka sisältyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen 
talousarviokohdalle. 

HUS:n vuoden 2016 talousarvio on kaupunginhallituksen hyväksymän 
raamin mukaan 526,9 milj. euroa. Kasvu on noin 1 % vuoden 
verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma määrittelee periaatteet, joiden mukaan HUS-
kuntayhtymän kanssa sovitaan perusterveydenhuollon ja 
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erikoissairaanhoidon työnjaosta ja yhteistyöstä sekä hoitoketjuista 
HUS-kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston välillä. 
Kaikissa työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvissä neuvotteluissa arvioidaan 
suunniteltujen muutosten vaikutukset talousarviokohtiin 31001 sosiaali- 
ja terveyspalvelut ja 31006 Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri. 
Tavoitteena on kuluja vähentävä nettovaikutus. Työnjakoon ja 
yhteistyöhön liittyvät muutokset on hyväksyttävä HUS-kuntayhtymän ja 
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston yhteisissä 
terveyssuunnittelukokouksissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysvirasto seuraa strategian toteutumista talousarvioon 
asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden kautta. Sitovissa 
tavoitteissa on yhteinen tavoite varhaiskasvatusviraston kanssa, mikä 
on kaupunginhallituksen kannanottojen mukaista. Kokonaisuutena 
sitovien tavoitteiden päämääränä on ohjata toimintaa strategiaohjelman 
osoittamaan suuntaan. Sosiaali- ja terveysviraston sitovat tavoitteet 
ovat seuraavat:

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään 
vähintään 2000 terveystarkastusta vuodessa.

Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusvuorokausien suhteellinen osuus 
lasten sijaishuollossa kasvaa vuoteen 2015 verrattuna.

Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja 
hyvinvointitapaamiset eli ”neuvola päiväkodissa” -toimintamalli 
(yhteinen tavoite varhaiskasvatusviraston kanssa). 

Asiakas pääsee halutessaan neljässä viikossa hoitoon 
terveysasemalle. 

Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2015 verrattuna 
ilman, että mediaanihoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella.

Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2015 
verrattuna.

Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 
2015 verrattuna.

Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoden 
2015 tasosta.

Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta kohdennetaan vähintään 43 
% lapsiperheille.
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Kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään 1800 henkilöä vuodessa.

Määrälliset tavoitteet

Kuluvan vuoden talousarviossa käynnit ja muu hoitoasiointi on eriytetty 
toisistaan määrällisissä tavoitteissa. Aiemmin suoritteet sisälsivät 
molemmat suoritemuodot.  

Investoinnit

Kaupunginhallituksen 16.3.2015 hyväksymien talousarvion 
laadintaohjeiden mukaan kaupungin investoinneille on asetettu 
strategiaohjelman mukainen 435 milj. euron suuruinen katto, mikä 
indeksitarkistus huomioon ottaen merkitsee 451 milj. euron suuruista 
investointiraamia vuodelle 2016. Jokaisen investointihankkeen osalta 
viraston tulee esittää:

• onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin 
puitteissa

• toteuttaako hanke kaupungin strategiaohjelmassa asetettua tavoitetta 
siitä, ettei kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä kasva 
strategiakaudella.

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

Sosiaali- ja terveysvirasto on laatinut priorisoidun 10-
vuotissuunnitelman tulevista investoinneista. Suunnitelma sisältää 
myös poistuvat tilat. Sosiaali- ja terveysviraston tilankäyttöohjelma 
vuosiksi 2016-2025 on tämän asian liitteenä 2.

Irtain käyttöomaisuus

Sosiaali- ja terveysviraston irtaimen omaisuuden raami on 9,663 milj. e, 
mikä on 0,163 milj. e (1,5 %) kuluvan vuoden irtaimen omaisuuden 
raamia enemmän.

Irtaimen omaisuuden määrärahat jakautuvat tietotekniikkahankintoihin 
(5,0 milj. e) ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan (4,663 milj. e). 
Irtaimen omaisuuden perushankinnat ovat tämän asian liitteenä 3.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että talousarvioehdotus on laadittu 
kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaiseksi. Sosiaali- ja 
terveystoimen talousarviokohdan osalta vuoden 2016 talousarvioesitys 
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vastaa tasoltaan kuluvan vuoden talousarviota, kun otetaan huomioon 
kustannustasossa tapahtuva muutos.

Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2016 talousarvion pohjan pitävyyden 
kannalta keskeistä on budjetissa pysyminen kuluvana vuonna.

Osastokohtaiset tarkemmat toimenpiteet valmistellaan 
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä lokakuusta alkaen.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnan asiasta mahdollisesti 
antama lausunto toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioesitys 2016, 20.5.2015
2 Tilankäyttöohjelma_taulukko_sote_2016-2025_20150518.pdf
3 Sote irtaimen omaisuuden perushankinnat 2016_2025 taulukko_ltk.pdf
4 SOTE 2015 henkilöstöresurssisuunnitelma 8 5 2015
5 Lakkautettavat virat (muutetaan toimiksi) 2012-2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 180
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
määrärahaa sosiaali- ja terveysviraston keittiöverkkoselvityksen 
tekemiseen

HEL 2015-003149 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirastossa on kaikkiaan noin 120 kohdetta, joissa 
on potilas- tai asukasruokailua. Kohteet ovat hyvin erilaisia sisältäen 
muun muassa päivystys- ja akuuttisairaaloita, palvelukeskuksia, 
palvelutaloja, lastenkoteja ja vammaispalvelujen ryhmäkoteja. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on osallistunut kaupunginkanslian 
ruokahuoltokonseptiselvityksen tekemiseen. Selvityksessä on kerätty 
tiedot viraston ateriamääristä, kustannuksista ja ruokaa tuottavien 
keittiöiden kunnosta. 

Helsingin tulee varautua valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa aloitteessa 
mainitun keittiöverkkoselvityksen tekemistä kaupunginkanslian johdolla. 
Selvityksen teossa voidaan käyttää hyväksi edellä mainittuja 
ruokahuoltokonseptiselvityksessä kerättyjä tietoja. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin, eikä se mahdollista aloitteessa esitettyä kustannusten lisäystä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hyvin suunniteltu keittiöverkosto auttaa osaltaan ravintopalvelujen 
tuottamista kustannustehokkaasti ja mahdollistaa sosiaali- ja 
terveysviraston monenlaisiin ja muuttuviin tarpeisiin kustannuksiltaan 
taloudelliset ja terveelliset ateriapalvelut.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 HEL 2015-003149 Ulla-Maija Urho talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ulla-Maija Urho ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka 
koskee määrärahojen lisäystä keittiöverkkoselvityksen tekemiseksi. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös kiinteistölautakunnalta. 

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003149 Ulla-Maija Urho talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 181
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
määrärahojen lisäämistä sosiaali- ja terveysviraston raamiin 

HEL 2015-003169 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 7.10.2014 (§ 347) 
sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelman. Uuden 
sosiaalihuoltolain edellyttämä monialainen yhteistyö toteutetaan 
palveluverkkosuunnitelman linjauksilla ja muilla toiminnallisilla 
muutoksilla.

Sosiaali- ja terveysvirasto on valmistautunut ns. vanhuspalvelulain 
velvoitteisiin. Stadin ikäohjelma on valmisteltu niin, että sen sisältämiä 
toimenpidekokonaisuuksia voidaan edistää olemassa olevien 
voimavarojen puitteissa.

Henkilökunnalle on laadittu ohjeistus vastuutyöntekijämalliin 
siirtymiseksi. Vastuutyöntekijän tarve määräytyy asiakkaan 
kokonaistilanteen perusteella. Vastuutyöntekijä on tarkoitettu 
nimettäväksi silloin, kun iäkäs henkilö tarvitsee runsaasti erilaisia 
palveluja ja kun hänen toimintakykynsä on alentunut merkittävästi eikä 
hänellä ole lähipiirissään häntä auttavia henkilöitä. Vastuutyöntekijä 
varmistaa, että asiakasta ja hänen tarpeitaan koskeva tieto kulkee eri 
tahojen välillä ja että asiakas saa palvelua ja tukea silloin, kun hän sitä 
tarvitsee. 

Ikääntyneen väestön kotona asumisen tukeminen on ensisijainen 
tavoite. Kotona asumista tukevia palveluja voidaan lisätä keventämällä 
palvelurakennetta ja siirtämällä voimavaroja ympärivuorokautisesta 
hoidosta kotona asumisen tukemiseen. Esimerkkeinä tästä ovat 
kotiutustiimitoiminta ja kotikuntoutustoiminta. Kotihoidon palveluseteli 
tulee käyttöön 1.9.2015. Kotihoidon palveluseteli on yksi uusi kotona 
asumista tukeva palvelu ja lisää valinnanvapautta. Palveluasumisen 
palvelusetelin arvoa on korotettu 1.3.2015 lukien niin, että se on yhä 
useamman käytettävissä. Halutessaan palveluseteliasiakas voi aina 
siirtyä käyttämään kaupungin omia tai ostopalveluja. Ikääntyneiden 
palveluissa seurataan ja raportoidaan palvelujen saatavuutta kuvaavia 
odotusaikoja, ja Helsinki tarjoaa kaikki ikääntyneiden palvelut lakisää-
teisessä ajassa.
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Lapsiperheiden kotipalvelussa sosiaalihuoltolain mukainen 
palvelurakenne on olemassa. Lapsiperheiden kotipalvelussa on 8 
johtavaa ohjaajaa ja 99 perhetyöntekijää. Perhetyöntekijät ovat 
koulutukseltaan lähihoitajia, joilla on suuntautumisvaihtoehtona lapsen 
ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen. Sosiaalihuoltolain uudistus 
ei kuitenkaan tehnyt lapsiperheiden kotipalvelusta subjektiivista 
oikeutta.

Lastensuojelussa painopiste on avohuollossa. Avohuoltoa on kehitetty 
siten, että merkittävä osa asiakkaista voidaan hoitaa avohuollon 
keinoin. Mikäli sijaishuoltoon päädytään, perhehoito on ensisijainen 
laitoshuoltoon nähden. Kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen 
määrät laskivat viime vuonna ja perhehoidon osuus kasvoi suhteessa 
laitoshoitoon. Määrärahoja on mahdollista siirtää avohuoltoon. 

Aktiivipassin käyttöönoton suunnittelussa Helsingissä on ensin 
ratkaistava mahdollinen kohderyhmä ja aktiivipassiin sisällytettävät 
tukimuodot ja kattavuus sekä ajallinen kesto.

Julkisen liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisryhmille 
alennettuun hintaan tai maksutta vaatii kokonaisratkaisun. Tällöin 
kantaa on otettava siihen, miten eri ryhmien aiheuttamat kustannukset 
katetaan. Päällekkäisten palvelujen tarjoamista ei kuitenkaan voida 
pitää tarkoituksenmukaisena. Maksuton Helsingin seudun liikenteen 
joukkoliikennekortti ei ole säädöksiin perustuva vaihtoehto 
vammaispalvelulain mukaiselle vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle. 
Tarvittaessa sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea voidaan myöntää 
jos toimintakyky on alentunut, mutta vammaispalvelulain mukaiset 
ehdot eivät täyty.

Terveysasemilla suorissa yhteydenotoissa puheluiden odotusaika 
terveydenhuollon ammattilaisille oli helmikuussa keskimäärin 1 minuutti 
14 sekuntia.  Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä 
välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä. Hoidon tarpeen 
arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja 
kiireellisyyden perusteella noin puolelle potilaista vastanottoaika 
varataan jo samalle päivälle. Suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen 
arviointi tehdään suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. 
Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. 
Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi aloitetaan 
pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta 
hoitavaan yksikköön.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyjä 
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määrärahalisäyksiä. Lisäksi edellä mainitut toimenpiteet on toteutettu 
sosiaali- ja terveysvirastolle annetun määräraharaamin sisällä.”

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 
sisältyy toimenpiteitä, jotka nykyisellään edistävät terveyttä ja 
hyvinvointia. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003169 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 asia 
25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ym. on tehnyt talousarvioaloitteen, joka 
koskee palvelujen vahvistamista asukkaiden tarpeiden mukaisiksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, 
kiinteistölautakunnalta ja liikuntalautakunnalta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
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1 HEL 2015-003169 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 asia 
25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 182
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
kaupungin henkilöstön asemaa 

HEL 2015-003173 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä ja huolehtii henkilöstönsä 
ammattitaidosta, osallistumisen mahdollisuuksista sekä 
työhyvinvoinnista. Ammattitaitoa tuetaan mm. osaamisen kehittämisen 
suunnitelmin, kehityskeskusteluin ja ammatillisin koulutuksin. 
Virastossa on uusittu 2.2.2015 lukien yhteistoimintaperiaatteet 
ydinajatuksena arjen yhteistoiminta työyhteisöille. Syksyllä 2014 
Helsingin kaupungissa tehtiin työhyvinvointikysely Kunta10, jonka 
tulosten pohjalta työyhteisöt etsivät ja nimeävät kehittämisen kohteet. 

Viraston palkkarakennetta tarkastellaan ja kehitetään tehtävien 
vaativuuden arvioinnin kautta. Tämän työskentelyn tavoitteena on 
vuoden 2015 loppuun mennessä käydä läpi viraston kaikkien Kvtes:n 
mukaisten palkkaliitteiden eli palkkaryhmien osalta mahdolliset 
harmonisointitarpeet. Harmonisointitarpeiden toteuttaminen on 
ensisijaista käytettävissä olevien palkkamäärärahojen puitteissa. 
Helsingin kaupungin nimike- ja palkkalausuntomenettelyn mukaisesti 
voidaan tehdä palkantarkistuksia, mikäli tehtävän vaativuus on 
olennaisesti muuttunut. Mahdollista on myös palkita henkilöstöä mm. 
kertapalkkioin esimerkiksi ansiokkaasta kehittämisestä työssään.

Sosiaali- ja terveysvirasto toimii kaupungin yleisten sopimusten 
puitteissa eikä Helsinki-lisän käyttö ole yksittäisen hallintokunnan 
päätettävissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palkkauksen lisäksi mm. henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaan 
työhönsä ja työolosuhteisiinsa ovat merkittäviä työmotivaatioon ja -
hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Nämä taas lisäävät työtehokkuutta ja 
parantavat tuloksia, jotka myötävaikuttavat kuntalaisten terveyteen ja 
hyvinvointiin."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003173 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 
asia 28

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ym. on tehnyt talousarvioaloitteen, joka 
koskee kaupungin henkilöstön asemaa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä 

Lausuntoa on pyydetty myös opetusvirastolta, 
nuorisoasiainkeskukselta ja kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet
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asia 28

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 183
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
työllisyydenhoidon määrärahojen lisäämistä

HEL 2015-003172 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Helsingissä kaupunkitasoinen työllisyydenhoito kuuluu kaupungin-
kanslian elinkeino-osastolle. Vain pieni osa kaupungin työllisyyden 
hoidon määrärahoista on sosiaali- ja terveysviraston käytössä. Pääosa 
sosiaali- ja terveysviraston työllisyyden hoidon määrärahasta koostuu 
työmarkkinatuen kuntaosuudesta.

Helsingissä työttömyys on jatkanut kasvuaan. Helmikuussa 2014 
työttömyysaste oli 10,3 % ja vuotta myöhemmin 11,8 %. 

Työmarkkinatuen maksuperusteet muuttuivat vuonna 2015 (ns. 
sakkomaksu). Vuosina 2006–2014 kunnat rahoittivat 50 % 
työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos tuen saajan työttömyysajan 
tukipäivien kertymä oli vähintään 500 päivää. Vuoden 2015 alussa 
kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan 
tukea saaneisiin. 300–999 päivää tukea saaneiden osalta kunnan 
rahoittama osuus on 50 %. Vähintään 1 000 päivää tukea saaneiden 
työttömyysajan työmarkkinatuesta kunnat ovat rahoittaneet vuodesta 
2015 alkaen 70 %.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1 472 
asiakasta. Vuonna 2015 asiakasmäärä tulee olemaan 1 800. 
Palkkatukityöhön oli Helsingissä vuonna 2014 varattuna 19 412 000 
euroa, jolla saatiin 8 200 palkkatukityökuukautta (1 032 henkilöä).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyjä 
määrärahalisäyksiä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on riski terveydelle ja hyvinvoinnille, 
ehdotetut määrärahalisäykset eivät merkittävällä tavalla vähentäisi 
työttömyydestä aiheutuvia haittoja. Lisäksi työttömille on olemassa 
muita toimintamuotoja, jotka vähentävät terveys- ja hyvinvointihaittoja. 
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Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003172 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 asia 
27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, 
joka koskee työllisyyden hoitamista.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös nuorisolautakunnalta ja 
opetuslautakunnalta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003172 Yrjö Hakanen talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 asia 
27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 184
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
paperittomien henkilöiden asumisratkaisua

HEL 2015-003162 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Suomen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluminen perustuu 
pääsääntöisesti asumiseen. Suomessa vakinaisesti asuvana pidetään 
henkilöä, jolla on Suomessa vakinainen asunto ja koti, ja joka oleskelee 
jatkuvasti ja pääasiallisesti Suomessa. Asumisen lisäksi Suomen 
sosiaaliturvaan voi kuulua myös työskentelyn perusteella. 
Vakuuttamispäätöksen tekee Kela.

Ulkomaiden kansalaiset voivat tiettyjen edellytysten täytyttyä kuulua 
Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Nämä edellytykset riippuvat mm. 
henkilön kansalaisuudesta, perhesiteistä, oleskelun luonteesta, 
työskentelystä, kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista tai muusta 
kansainvälisestä sopimuksesta. 

Vapaan liikkuvuuden toteuttamisesta syntyvän kansainvälistyneen 
asunnottomuuden, sen syiden ja seurausten tutkiminen ja 
tutkimukseen perustuvien vaihtoehtoisten mallien kokeilu ja 
käyttöönotto laajan eurooppalaisen sosiaalisen ongelman 
ratkaisemiseksi eivät ole sosiaali- ja terveysviraston ydintoimintaa eikä 
sosiaali- ja terveysvirastolla ole siihen voimavaroja. 

Sosiaali- ja terveysviraston tehtäviin kuuluu asumisratkaisun 
löytäminen kriisiasumisen ja tarkasti määriteltyjen erityisryhmien osalta. 
Kuitenkin tällä hetkellä ns. paperittomat ulkomaiden kansalaiset voivat 
tarvittaessa hakeutua asunnottomien tapaan Hietaniemenkadun 
palvelukeskukseen. Palvelukeskus tarjoaa asiakkailleen maksuttoman 
aamiaisen, sekä edullisen lounaan ja päivällisen kaikkina viikon 
päivinä. Sauna- ja suihkutilat ovat käytössä joka päivä. 
Palvelukeskuksessa on mahdollisuus saada lahjoitusvaatteita sekä 
pesettää päällä olevat vaatteet maksutta. Asumispäivystyksessä on 
kriisimajoituspaikkoja 43 miehelle ja 9 naiselle. Palvelu on asiakkaalle 
maksutonta. Jos ns. paperittomille henkilöille tarjotaan pysyvä asunto 
Helsingissä, he saavat kotikunnakseen Helsingin. Tästä seuraa myös 
oikeus kaikkiin muihin julkisiin palveluihin asumiseen perustuvan 
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lainsäädännön mukaisesti. Paperittomille alaikäisille ja raskaana 
oleville tarjotaan terveyspalvelut samaan hintaan kuin helsinkiläisille.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä yhden miljoonan 
euron määrärahalisäystä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikka ehdotetuilla toimenpiteillä voitaisiin jossain määrin parantaa 
paperittomien asunnottomien terveyttä ja hyvinvointia, ongelman 
ratkaisu edellyttää kuitenkin kansallisia ja kansainvälisiä toimia." 

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003162 Thomas Wallgren talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ym. on tehnyt seuraavan 
talousarvioaloitteen, joka koskee ns. paperittomien henkilöiden 
asumisratkaisua.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
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Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 185
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamista sosiaali- ja 
terveysvirastoon sekä opetusvirastoon

HEL 2015-003161 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Helsingin kaupungin kaksikielisyydestä on valmistunut vuonna 2015 
selvitys Det Tvåspråkiga Helsingfors. Selvitys sisältää useita 
toimenpide- ja kehittämisehdotuksia. Selvityksessä mm. todetaan, että 
virastoihin, joilla on ruotsinkielistä toimintaa, palkattaisiin ruotsinkielinen 
tiedottaja.

Sosiaali- ja terveysviraston perustamisen yhteydessä selvitettiin 
viraston viestintäresurssitarve. Viraston keskitettyyn viestintään kuuluu 
viestintäpäällikkö, 4 tiedottajaa, viestintäassistentti ja 
tietopalvelusuunnittelija. Kahdella viraston tiedottajista on hyvä 
ruotsinkielen taito ja toinen heistä koordinoi ruotsinkielisistä palveluista 
tiedottamista. Lisäksi virastossa on kokopäiväinen ruotsinkielen 
kääntäjä. Käännöstyön lisäksi kielenkääntäjä päivittää viraston 
verkkosivuja. Virasto tuottaa kaiken asukkaille ja asiakkaille tarkoitetun 
materiaalin sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi virastolla on 
mahdollisuus ostaa kielenkääntöpalveluja kaupungin kilpailuttamista 
käännöstoimistoista. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä 
määrärahalisäystä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamisella ei ole väestöön kohdistuvia 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi
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Liitteet

1 HEL 2015-003161 Thomas Wallgren talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ym. on tehnyt seuraavan 
talousarvioaloitteen, joka koskee ruotsinkielisen tiedottajan 
palkkaamista sosiaali- ja terveysvirastoon sekä opetusvirastoon.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös opetuslautakunnalta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003161 Thomas Wallgren talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 186
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgren ym. talousarvioaloitteesta koskien 
Safe Haven –turvaresidenssin perustamista

HEL 2015-003160 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Talousarvioaloitteessa ehdotetaan Helsingin kaupungin liittymistä 
International Cities of Refuge Network -järjestöön (ICORN). Mainitun 
järjestön tavoitteena on tarjota poliittisen vainon kohteeksi katsottavalle 
vierailevalle kirjailijalle turvapaikka ja taloudellinen ylläpito kahden 
vuoden ajaksi. Lisäksi talousarvioaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki 
perustaisi ns. Safe Haven -turvaresidenssin visuaalisen alan 
ammattilaisille ja muiden alojen taiteilijoille. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, ettei liittyminen 
talousarvioaloitteessa mainittuun kansainväliseen järjestöön tai 
turvaresidenssin perustaminen ja sen rahoittaminen kuulu sosiaali- ja 
terveysviraston toimialaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei siten pidä 
tarpeellisena Helsingin kaupungin liittymistä International Cities of 
Refuge Network -järjestöön. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä liittymismaksua ja 
Safe Haven -turvaresidenssin käynnistämiskustannuksia, yhteensä 152 
000 euroa. Lisäksi vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa 
(kohta 8.13) todetaan, että mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä 
järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan 
hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua 
jostakin jäsenyydestä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Erillisellä turvapaikan perustamisella ei ole merkittäviä kuntalaisiin 
kohdistuvia terveys- tai hyvinvointivaikutuksia."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
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timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003160 Thomas Wallgren talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ym. on tehnyt seuraavan 
talousarvioaloitteen, joka koskee turvaresidenssi- ja Safe Haven -
toiminnan perustamista Helsinkiin.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta ja 
kiinteistölautakunnalta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003160 Thomas Wallgren talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 187
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta koskien 
omaishoitajien virkistysmahdollisuuksien tukemista 

HEL 2015-003163 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon 
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle 
annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta 
hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on 
harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten 
varaamiensa määrärahojen rajoissa. 

Helsingissä oli vuonna 2014 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 805.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä 
lyhytaikaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Neljä omaishoidon 
toimintakeskusta tarjoaa palveluja myös muille kuin niin sanotuille 
sopimusomaishoitajille, jotka eivät ole omaishoidon korvauksen 
piirissä. Keskukset järjestävät muun muassa viikoittain 
kahvilatapaamisia, virkistysretkiä sekä erilaista ryhmätoimintaa. 
Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry:n palvelut ovat kaikkien 
jäsenomaishoitajien käytössä. Yhdistys tarjoaa mm. ryhmä- ja 
virkistystoimintaa.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on 
yhdeksi seurattavaksi tavoitteeksi kirjattu omaishoidon tuen käytön 
tukeminen yhtenä palvelujen järjestämistapana. Selvitettävänä on 
muun muassa mahdollisuudet toteuttaa omaishoitajien jaksamista 
tukevat hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Omaishoitoperheiden 
tilanteet ovat kovin erilaisia ja perheiden tukemiseen pyritään 
löytämään yksilölliset ratkaisut. Palvelujen käytöstä tehtävä yleinen 
kartoitus ei toisi asiaan yksilöllisesti sovellettavaa lisätietoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
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raamiin. Määrärahojen tarkempi kohdentaminen tehdään 
loppuvuodesta laadittavien käyttösuunnitelmien yhteydessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tuki parantaa vammaisten sekä ikääntyneiden kotona 
asumisen mahdollisuuksia toimintakykyä rajoittavista seikoista 
huolimatta. Kotona asuminen lisää heidän hyvinvointiaan. Myös 
omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä varmistetaan erilaisten 
tukitoimenpiteiden ja yksilöllisen ohjauksen avulla."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003163 Nina Huru talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 
21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ym. on tehnyt talousarvioaloitteen, joka koskee 
omaishoitajien virkistäytymismahdollisuuksien tukemista.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet
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1 HEL 2015-003163 Nina Huru talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 
21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 188
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta decubitus-
patjojen hankkimisesta kotona asumisen tukemiseksi

HEL 2015-003166 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Painehaavojen ehkäisy ja hoito edellyttää moniammatillista yhteistyötä 
ja yksilöllistä kokonaissuunnitelmaa, johon sisältyvät keskeisimpinä 
ravitsemukseen, lääkitykseen, toiminta- ja liikkumiskyvyn tukemiseen 
sekä hoito- ja apuvälineisiin liittyvät valinnat. Yksi tärkeä tekijä hoidon 
onnistumisessa voi olla painehaavariskiä alentava patja, josta voidaan 
käyttää myös nimitystä painehaavapatja tai antidecubitus-patja. Patjoja 
on erilaisia eri riskiryhmille. Korkean riskin patjat ovat useimmiten 
moottoroituja.

Sosiaali- ja terveysvirastossa asiakkaan hoidosta vastuussa oleva taho 
arvioi painehaavariskin kansainvälisesti hyväksytyllä Braden-
riskimittarilla, ja tuloksen perusteella päätetään mahdollisesta 
painehaavapatjan tarpeesta. Kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa 
asuvalle vaikeavammaiselle tai pitkäaikaissairaalle henkilölle voidaan 
painehaavapatja lainata pitkäaikaiseen käyttöön. Edellytyksenä on, että 
henkilön omatoiminen asennon vaihtaminen vuoteessa on rajoittunut ja 
hänen painehaavariskinsä on vähintään keskisuuri. Vuonna 2014 
sosiaali- ja terveysviraston apuvälinepalvelusta luovutettiin käyttöön 
noin 400 painehaavapatjaa ja sellainen voitiin tarjota kaikille, jotka sitä 
tarvitsivat. Lyhytaikaiseen tarpeeseen painehaavapatjan voi vuokrata 
myös itse.

Painehaavapatjojen, erityisesti korkean riskin patjojen, asianmukainen 
puhdistus, huolto ja varastointi vaativat erityistä osaamista ja 
voimavaroja. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee parhaillaan 
erilaisten painehaavapatjojen hankinnan ja vuokrauksen kilpailutusta. 
Kotihoito on mukana yhteisessä kilpailutuksessa ja tulee kilpailutuksen 
jälkeen vuokraamaan hoitovälineenä toimivat korkeanriskin patjat niitä 
tarvitseville asiakkailleen. Kilpailutuksen tavoitteena on selkeyttää ja 
yhtenäistää painehaavapatjojen käyttökäytännöt sosiaali- ja 
terveysviraston palveluissa sekä varmistaa patjojen asianmukainen 
huolto ja puhdistus. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää painehaavojen ehkäisyä tärkeänä 
ja katsoo, että painehaavapatjojen järjestäminen niitä eniten 
tarvitseville kuuluu viraston järjestämisvastuulle. Erillisen määrärahan 
varaaminen painehaavapatjojen hankintaan ei ole tarpeellista, vaan 
toiminta toteutetaan talousarvion puitteissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä 
määrärahalisäystä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Painehaava eli makuuhaava voi syntyä erityisesti henkilölle, joka joutuu 
makaamaan pidempiä aikoja pystymättä itse kääntymään vuoteessa. 
Painehaavat ovat kivuliaita, ne huonontavat elämänlaatua, lisäävät 
infektioalttiutta, kuolemanvaaraa ja hoitohenkilökunnan työmäärää 
sekä aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Painehaava on 
mahdollista estää, ja yksi keskeinen keino voi olla yksilöllisesti valitun 
painehaavapatjan käyttö.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003166 Nina Huru talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 
22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ja ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen 
määrärahan varaamisesta decubitus-patjojen hankkimiseen kotona 
asumisen tukemiseksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 34 (50)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/13
26.05.2015

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

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003166 Nina Huru talousarvioaloite Kvsto 11.03.2015 asia 
22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 189
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu René Hurstin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
sosiaaliasiamiesten määrän lisäämistä 

HEL 2014-011630 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Rene Hursti: Sosiaaliasiamiesten tavoitettavuus on asiakas 
näkökulmasta ollut heikko. Tavoitettavuus puhelimella kuusi tuntia 
viikossa, joka käytännössä on ollut olematon asiakasmääriin nähden. 
Sähköistä yhteydenottokanavaa ei ole käytännössä kuin harvoilla 
mahdollisuus käyttää. esitän lausuntoehdotuksesta eriävän mielipiteen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirasto on sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämisen 
yhteydessä kiinnittänyt huomiota myös sosiaaliasiamiesresursseihin. 
Alkuvuodesta 2015 sosiaaliasiamiesten lukumääräksi on vakiintunut 
kaksi päätoimista henkilöä. Sosiaaliasiamiestoiminnan toteuttamisen ja 
kehittämisen edellytykset sekä tavoitettavuus ovat vahvistetun 
resurssin myötä merkittävästi parantuneet. Tavoitettavuutta on 
parannettu lisäksi mm. laajentamalla asiamiesten asiakaspalveluaikoja 
sekä tiedottamalla asiamiestoiminnasta paremmin asiakkaille. 
Asiamiehillä on vuoden alusta ollut käytössään tietoturvallinen 
sähköinen yhteydenottokanava, jonka avulla on mahdollistettu myös 
sähköinen asiointi. Lisäksi kehitteillä on sosiaaliasiamiesten ja 
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potilasasiamiesten yhteistyön tiivistäminen heidän yhteisten 
asiakkaidensa palveluissa.

Sosiaaliasiamiesten lisääminen neljällä työntekijällä merkitsisi 
määrärahoina noin 200 000 euroa. Toiminnan määrällistä lisäämistä ei 
ole katsottu tarpeelliseksi sisällyttää talousarvioehdotukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 12.5.2015 lausunnon 
kaupunginhallitukselle sosiaaliasiamiesten selvityksestä vuodelta 2014. 
Lausunnossa käydään läpi keskeiset selvityksessä esiin tulleet asiat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaaliasiamiesten toiminta mm. edistää asiakkaan oikeuksia ja 
auttaa häntä kokemiensa epäkohtien tai palveluissa ilmenneiden 
puutteellisuuksien korjaamisessa. Laadukas sosiaaliasiamiestoiminta 
varmistaa näin myös asiakkaan hyvinvointia."

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ym. on tehnyt talousarvioaloitteen, joka koskee 
sosiaaliasiamiesten määrän lisäämistä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-011630 Hursti René talousarvioaloite Kvsto 24.9.2014  asia 
28

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 190
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
määrärahan varaamista psykiatristen sairaanhoitajien 
palkkaamiseen kouluille

HEL 2015-003156 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirastossa toimii seitsemän sellaista psykiatrista 
sairaanhoitajaa, joiden toimipaikkana on oppilaitos. Vuodesta 2012 
alkaen he ovat työskennelleet ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Työnkuvaa on muokattu aktiivisen etsivän työn suuntaan. Näin näiden 
”tsemppari-ohjaajien” työskentelystä on muodostunut tarpeellinen ja 
toimiva palvelumuoto opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä.

Psykiatristen sairaanhoitajien työskentelyä kokeiltiin aikaisemmin myös 
viidessä peruskoulussa. Toiminta ei saatujen kokemusten mukaan 
vastannut tarkoitustaan. Tämän vuoksi mallista luovuttiin ja kaikki 
psykiatriset sairaanhoitajat sijoitettiin ammatillisiin oppilaitoksiin.  

Peruskoulujen oppilashuoltotyötä on viime aikoina kehitetty 
voimakkaasti muilla tavoin opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyönä. Vuonna 2013 voimaan tulleen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain mukaan jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on 
oltava kuraattorin ja psykologin palveluja. Kouluissa kuraattorien ja 
psykologien määrää on lisätty ja moniammatillisten 
oppilashuoltoryhmien toimintaa edistetty. Kouluterveydenhuollon 
henkilöstö osallistuu aktiivisesti oppilashuoltoryhmien toimintaan. 
Tarvittaessa koululainen ja hänen perheensä ohjataan erilaisten 
sosiaali- ja terveydenhuollon tuki-, terapia- tai hoitopalvelujen piiriin.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata kuuden psykiatrisen 
sairaanhoitajan sijoittamista peruskouluihin, koska näin organisoituna 
toiminta on aikaisemmin osoittautunut toimimattomaksi. Näin ollen ei 
myöskään kannateta rahoituksen varaamista ehdotetuille vakansseille. 
Sen sijaan sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaali- ja 
terveystoimen ja opetustoimen yhteistyötä peruskoulujen 
oppilashuoltotyössä erittäin tärkeänä.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä 
määrärahalisäystä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asianmukaisilla, riittävillä ja hyvin saavutettavilla kouluterveydenhuollon 
ja oppilashuollon palveluilla voidaan vaikuttaa peruskouluikäisten 
lasten ja heidän perheidensä hyvinvointiin ja terveyteen. 
Moniammatillinen ja lähellä lasta toimiva palvelu- ja tukiverkko 
edesauttaa palvelutarpeen varhaista toteamista ja palvelujen oikea-
aikaista järjestämistä.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003156 Sirkku Ingervo talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja yksi muu valtuutettu ovat tehneet 
talousarvioaloitteen, joka koskee 300 000 euron määrärahan 
varaamista kuuden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseksi 
peruskouluihin.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä. Lausunto on 
pyydetty myös opetuslautakunnalta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003156 Sirkku Ingervo talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 191
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta 
palveluseteleistä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan

HEL 2015-003146 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Sami Heistaro: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysviraston tehtävänä on järjestää kuntalaisille 
lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut. Palvelujen tarve arvioidaan 
yksilöllisesti ja palvelut järjestetään henkilökohtaisen 
kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Fysioterapian, toimintaterapian ja 
puheterapian palvelut koordinoidaan pääasiassa sosiaali- ja 
terveysviraston kuntoutuksen osaamiskeskuksesta. Terapioihin pääsy 
toteutuu tällä hetkellä tavoitteiden mukaisesti.

Neurologisten potilaiden kuntoutus on keskitetty kuntoutuksen 
osaamiskeskukseen. Fysioterapian ja toimintaterapian lisäksi tähän 
kuntoutukseen nivoutuvat kiinteästi puheterapia ja neuropsykologinen 
kuntoutus. Aikuisten puheterapiaa pystytään tuottamaan omana 
toimintana riittävästi. Neuropsykologista kuntoutusta annetaan omana 
toimintana sekä hankitaan ostopalveluna silloin, kun oma kapasiteetti ei 
riitä. Ensisijainen toimintamuoto on oma toiminta, koska tällöin voidaan 
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taata neuropsykologien läheinen ja tiivis yhteistyö muiden terapeuttien 
kanssa.

Avoterveydenhuollon kehittämisessä on yhtenä tärkeänä osana tuki- ja 
liikuntaelinsairaiden palveluprosessin ja hoidon saatavuuden 
parantaminen moniammatillisesti terveysasemien lääkärien, 
hoitohenkilökunnan ja fysioterapian yhteistyönä. Suunnitteilla on uusia 
palvelumuotoja ja -polkuja. Lisäksi toimintaterapiassa tehdään 
kehitystyötä, joka tulee lisäämään avoterveydenhuollon 
toimintaterapiapalveluja. Kotihoidon terapiatoiminnassa on siirrytty 
nimikkomalliin, jossa kaikille kotihoidon lähipalvelualueille on nimetyt 
fysioterapeutit ja toimintaterapeutit. Terapeutit tekevät kiinteää 
yhteistyötä kotihoidon henkilökunnan kanssa asiakkaiden 
arkiliikkumisen ja osallistumisen tukemisessa. 

Meneillään olevassa lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen 
kehitystyössä painottuu moniammatillinen yhteistyö eri asiantuntijoiden 
kesken. Terapiat eivät ole yksittäisiä toimenpiteitä, vaan hyvin erilaisia 
ja eripituisia jaksoja, joiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan 
jatkuvasti asiakkaan kanssa ja useiden eri työntekijöiden yhteistyönä. 
Ulkopuoliset palvelusetelituottajat jäisivät tällaisessa toimintamallissa 
liian irrallisiksi toimijoiksi. Tämän vuoksi terapiatoimintaan ei nyt ole 
perusteltua ottaa mukaan palvelusetelivaihtoehtoa.

Edellä kuvatusta syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei tässä 
vaiheessa kannata palvelusetelin käyttöönottoa lääkinnällisen 
kuntoutuksen terapioiden järjestämisessä. Yleensäkään määrärahan 
varaaminen palvelusetelitoimintaan ei ole tarpeellista, koska 
kaupunginhallitus totesi 16.3.2015 (§ 269) käsitellessään vuoden 2016 
talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet, että 
palvelusetelin käyttöä laajennetaan ilman, että kaupungin kustannukset 
kasvavat. Palveluseteli on yksi palvelujen tuottamisvaihtoehto omana 
toimintana tai ostopalveluna tuotettujen palvelujen rinnalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin, eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä 
määrärahalisäystä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Tarpeenmukaisten, oikea-aikaisten ja riittävien fysioterapian, 
toimintaterapian ja puheterapian palvelujen saanti voi edistää henkilön 
toipumista, kuntoutumista, työkykyä ja kotona asumista. Pitkäaikaisesti 
tai pysyvästi vajaakuntoisen kohdalla nämä terapiat voivat tukea 
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olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja toimintakyvyn 
heikkenemisen ehkäisemisessä.”

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen 
määrärahan varaamisesta lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden 
järjestämiseksi palveluseteleitä käyttäen.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-003146 Arja Karhuvaara talousarvioaloite Kvsto 11.3.2015 
asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 192
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 13/22.5.2015

23 § Lapsiperheiden kotipalvelun Pegasos ja Pegasos Mukana; 
ohjaus- ja projektityöryhmän nimeäminen

24 § Wepas-Wetterin palveluasumisyhdistys ry:n avustajapalvelun 
suorahankinta sekä toteuttamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2015

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 18/6.5.2015

33 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toimipisteiden 
aukioloaikojen supistamiset kesällä 2015

34 § Palvelualueiden lääkäripalvelujen ylilääkärin viran täyttäminen, 
työavain 45-121-15

35 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtoryhmän nimeäminen

36 § Sosiaali- ja terveysviraston hoitosänkyjen vuokrauspalveluiden 
hankinta, H015-12

37 § Kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtavan kuntoutussuunnittelijan 
viran täyttäminen, työavain 45-210-15

Osastopäällikkö 19/18.5.2015

39 § Kuntoutuksen osaamiskeskuksen geriatrian poliklinikan ylilääkärin 
viran täyttäminen, työavain 45-439-15

Osastopäällikkö 20/19.5.2015

40 § Selvitys, arviointi ja sijoitus -toimiston sosiaalityöntekijän viran 
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täyttäminen, työavain 45-478-15

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 28/19.5.2015

122 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta tietokoneesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

123 § Vahingonkorvausvaatimus päivystysmaksusta ja lääkkeiden 
aiheuttamista kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

124 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta untuvatakista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

125 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeiden annosjakelusta 
aiheutuneista kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

126 § Vahingonkorvausvaatimus lukon uudelleen sarjoittamisesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

127 § Vahingonkorvausvaatimus hammashoidon kustannuksista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

128 § Vahingonkorvausvaatimus vuoteensuojista, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

129 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamista avaimista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

130 § Vahingonkorvausvaatimus turhaan ostetusta rokotteesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 29/20.5.2015

131 § Autovahinkoilmoitus

132 § Autovahinkoilmoitus

Osastopäällikkö 30/21.5.2015

133 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista sukista ja rikkoutuneista 
leggingseistä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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134 § Vahingonkorvausvaatimus uusien avaimien hankinnan ja lukon 
sarjoituksen kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

135 § Vahingonkorvausvaatimus annosjakelulääkkeiden 
kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

136 § Vahingonkorvausvaatimus pesussa vahingoittuneesta 
matkapuhelimesta ja lompakosta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

Osastopäällikkö 31/25.5.2015

137 § Palautusvaatimus hammashoidon asiakasmaksusta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

138 § Vahingonkorvausvaatimus viallisesta hampaiden röntgenkuva-
cd:stä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 

Osastopäällikkö 10/13.5.2015

15 § Sosiaali- ja terveysvirasto, konsultointityön tilaaminen SAP 
ohjelmiston ylläpitoa varten

17 § Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston henkilöstötoimikunnan 
nimeäminen

18 § Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston johtoryhmän 
nimeäminen 1.1.2015 alkaen

Osastopäällikkö 11/22.5.2015

19 § Kuljetuspalvelun välitysjärjestelmän tietokantojen siirto HEL-
keskuspalvelun toimittajalle

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 193
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 26/21.5.2015

102 § 310 10023 -seurantaryhmän nimeäminen

103 § Työyhteisön varhaisen tuen –malli, ohjausryhmän nimeäminen 
sosiaali- ja terveysvirastossa

105 § Valtuutus sosiaali- ja terveysvirastolle osoitetun arvolähetyksen 
kuittaamiseksi vastaanotetuksi

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

176-193 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

176-193 §

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
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