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Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Heistaro, Sami
Hursti, Rene
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Tuominen, Hannu
Tuure, Tuomas
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Juva, Katriina varajäsen

Muut

Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Juvonen, Hannu virastopäällikkö

poissa: 253§
Jolkkonen, Juha osastopäällikkö
Mäki, Tiina osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Sulavuori, Maarit nuorten palvelujen ja 

aikuissosiaalityön johtaja
vs. osastopäällikkö

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

pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Maija Anttila 231-253 §

Esittelijät
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Hannu Juvonen virastopäällikkö
231-252 §

Juha Jolkkonen vs. virastopäällikkö
253 §

Pöytäkirjanpitäjä

Harri J. Lehtonen lakimies
231-253 §
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§ Asia

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

232 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

233 Sotep/3 Ilmoitusasiat

234 Sotep/4 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asunnon 
muutostyöt -kilpailutuksen periaatteiden ja ehtojen hyväksyminen

235 Sotep/5 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun ja 
hankinnan kilpailutuksen periaatteiden ja ehtojen hyväksyminen

236 Sotep/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja 
varajäsenten osallistuminen Digitaalinen SOTE 2015 -tapahtumaan

237 Sotep/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helena Kantolan ym. valtuustoaloitteesta koskien Lapinlahden Lähde-
hankkeen edistämistä

238 Sotep/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Wallgrenin valtuustoaloitteesta vastuullisen robotisaation 
ohjelman laatimisesta Helsinkiin

239 Sotep/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
ikääntyneiden yhteisöllistä asumista ja asumispalvelujen kehittämistä 
koskevaan valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteeseen

240 Sotep/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2016 - 2018

241 Sotep/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta koskien 
Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman hyväksymistä

242 Sotep/12 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä

243 Sotep/13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä

244 Sotep/14 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

245 Sotep/15 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

246 Sotep/16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

247 Sotep/17 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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248 Sotep/18 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

249 Sotep/19 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

250 Sotep/20 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

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

252 Sotep/22 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

253 Sotep/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 231
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 Seija Muurisen sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Tuomas Tuuren ja Sirpa Asko-Seljavaaran.

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 
Seija Muurisen sekä varatarkastajiksi jäsenet Tuomas Tuuren ja Sirpa 
Asko-Seljavaaran.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 232
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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§ 233
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty antoi selonteon 
pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmähanke Apotin etenemisestä ja nykytilanteesta. 
Apotti-hankkeen ohjausryhmä on tehnyt päätösehdotuksen valittavasta 
järjestelmätoimittajasta, joka on Epic Systems Corporation. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta käsittelee järjestelmätoimittajan valinnasta tehtävää 
esitystä seuraavassa kokouksessaan 1.9.2015.

Virastopäällikkö Hannu Juvonen kertoi Helsingin käräjäoikeuden 
10.7.2015 antamasta päätöksestä jutussa, jossa oli syytettynä sosiaali- 
ja terveysviraston neljä lastensuojelun ja neljä perusterveydenhuollon 
työntekijää sekä kolme HUS:in lastenpsykiatrian työntekijää 
virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyivät 8-vuotiaan tytön 
asiakkuuteen Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 
erikoissairaanhoidossa vuonna 2012. Päätöksen mukaan kaksi 
lastensuojelun työntekijää tuomittiin tuottamuksellisesta 
virkavelvollisuuden rikkomisesta. Heistä toinen sai 25 päiväsakkoa, 
toinen jäi rangaistuksetta. Kaikki muut syytteet hylättiin.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tekeillä suunnitelma, miten viraston 
toimintaan liittyvä Helsingin käräjäoikeuden tuomio käsitellään sosiaali- 
ja terveysvirastossa. Suunnitelman mukaan käräjäoikeuden tuomio 
käydään läpi oikeudellisesta ja laadullisesta näkökulmasta ja sen 
pohjalta arvioidaan tarvittavat muutos- ja kehittämistarpeet 
toiminnassa. Suunnitelma sisältää myös aikataulun, jolla asiaa 
käsitellään virastossa eri foorumeilla.

Virastopäällikkö Hannu Juvonen kertoi myös sosiaali- ja 
terveysviraston vastaanottokeskuksen toiminnasta 
turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. Viraston 
maahanmuuttajapalvelut huolehtii turvapaikanhakijoiden ja 
kotouttamisen alkuvaiheen palvelujen piiriin kuuluvien 
maahanmuuttajien palveluista. Yksikkö huolehtii valtion kanssa tehtyjen 
sopimusten toteuttamisesta. Vastaanottokeskukseen on saapunut 
runsaasti turvapaikanhakijoita ja asiakaspaikat alkavat olla täynnä.

Virastopäällikkö Hannu Juvonen kertoi lisäksi sosiaali- ja 
terveysviraston ydintoiminnan asiakastyytyväisyys-kyselyjen 
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keskeisistä tuloksista sekä kaupunkiyhteisen palautekanavan 
palautteista. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään syksyn 2015 
aikana asiakastyytyväisyyskyselyjen, sosiaali- ja potilasasiamiesten 
tilastojen, sähköisen palautejärjestelmän ja muilla tavoilla saatujen 
asiakaspalautteiden prosessit ja keskeiset tulokset sekä niiden 
perusteella tehdyt kehittämistoimet.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijän perustelut

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

Kvsto 17.6.2015 § 163 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen 
jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta

Khs 8.6.2015 § 619 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 
2014

Khs 15.6.2015 § 643 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelman toteutumisesta

Khs konsernijaosto 8.6.2015 § 93 Kaupunginhallituksen 
konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syksyllä 2015

Khs johtamisen jaosto 15.6.2015 § 18 Kaupunginhallituksen johtamisen 
jaoston kokousajat syksyllä 2015

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2014
Människorättscentrets verksamhetsberättelse 2014

Esittelijä
virastopäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 5 (61)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/3
18.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

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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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 234
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asunnon 
muutostyöt -kilpailutuksen periaatteiden ja ehtojen hyväksyminen

HEL 2015-007876 T 02 08 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain mukaiset asunnon muutostyöt -kilpailutuksen ehdot ja 
periaatteet.

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

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Mika Rauhala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.rauhala(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
rkm, tekninen isännöitsijä
johtava sosiaalityöntekijä
insinööri
hankintapäällikkö
hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Taustaa

Aikaisemmin sosiaalilautakunta on kilpailuttanut vammaispalvelulakiin 
ja sosiaalihuoltolakiin perustuvat asunnon muutostyöt puitejärjestelyin 
(Dnro 2011-81/251). Puitejärjestely oli jaettu kahteen hankinnan 
kohteen osaan: märkätilojen muutostöihin ja muihin asunnon 
muutostöihin.

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehtiin kaksivuotiset 
puitesopimukset ajalle 1.9.2011 – 31.8.2013.

Sopimuksen mahdollistama optiokausi on päättynyt ja Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on päättänyt kilpailuttaa 
vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin perustuvat asunnon 
muutostyöt.

Kohde

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto kilpailuttaa 
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asunnon muutostyöt 
puitesopimusjärjestelyllä. Sosiaali- ja terveysvirasto teettää 
urakoitsijoilla vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakeihin perustuvat 
asunnonmuutostyöt. Palveluntoimittajien kanssa tehdään 
puitesopimukset (puitejärjestely).

Vaikeavammaisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus vamman 
kannalta välttämättömiin, kohtuullisiin muutostöihin. 
Vammaispalvelulain mukaisia muutostöitä teetetään sosiaalityön, 
toiminta-/ fysioterapian ja teknisen isännöitsijän moniammatillisena 
yhteistyönä. Prosessille on laissa säädetty määräajat, jonka mukaan 
asiakkaan hakemusasia on ratkaistava kolmen kuukauden kuluessa 
hakemuksen saapumisesta.

Töiden tilaajana ja maksajana toimii sosiaali- ja terveysvirasto. 
Tilakeskuksen asuntovuokrauksen asuntojen muutostyö -yksikön 
tekniset isännöitsijät (jäljempänä nimellä tekninen isännöitsijä) 
organisoivat ja valvovat muutostyöt. Tekninen isännöitsijä huolehtii 
myös sosiaalihuoltolain mukaisista vanhusten asunnonmuutostöistä. 
Asunnon muutostöiden mukainen palvelu toteutetaan asiakkaiden ja 
potilaiden ihmisarvoa ja perusoikeuksia kunnioittaen.

Nyt kilpailutettavat asunnon muutostyöt on jaettu viiteen kohteen osaan 
seuraavasti:

1.Märkätilojen muutostyöt 
2.Muut kuin märkätiloissa tehtävät asunnon muutostyöt 
3.Putkityöt 
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4.Sähkötyöt 
5.Oven avauskoneistot sekä tarvittavat lukkomuutokset ja laitteiden 
huoltotyöt

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu hankintalain mukaisella 
avoimella menettelyllä, jonka perusteella tehdään puitejärjestely.

Tarjousten valintaperusteena tulee olemaan halvin hinta. 
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten katsotaan takaavan riittävän 
laatutason. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen 
liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset vertaillaan 
kohderyhmittäin.

Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjous on mahdollista jättää 
yhteen tai useampaan kohderyhmään.

Palveluntuottajia valitaan seuraavasti: märkätilojen muutostöihin 
vähintään kolme ja enintään viisi palvelutuottajaa, muihin kuin 
märkätiloissa tehtäviin asunnon muutostöihin vähintään viisi ja enintään 
seitsemän palveluntuottajaa, sähkötöihin enintään kolme 
palveluntuottajaa, putkitöihin enintään kolme palveluntuottajaa ja 
avauskoneisto ja tarvittaviin lukkomuutostöihin enintään kolme 
palvelutuottajaa, mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja 
hyväksyttäviä tarjouksia ei ole vähemmän.

Puitejärjestelyyn valituista sopimusosapuolista tehdään luettelo, jossa 
palveluntuottajat asetetaan hankintapäätöksessä kerrottuun 
etusijajärjestykseen. Tilausta tehtäessä kysytään palveluntuottajilta 
listan mukaisessa järjestyksessä, voivatko he ottaa tilauksen vastaan ja 
toteuttaa sen vaatimusten mukaisesti ja tilaajan määrittelemässä 
aikataulussa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja 
terveysviraston ja kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja 
hankintakeskuksen lakimies on tarkistanut tarjouspyynnön liitteineen. 
Työryhmään kuului myös tilakeskuksen, tilahallinnon ja vammaisten 
sosiaalityön edustajia.

Solmittava sopimus

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden sopimuskaudelle, jonka on 
suunniteltu alkavan 1.12.2015 ja päättyvän 30.11.2017, minkä jälkeen 
sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella optiovuodella tilaajan niin 
halutessa.
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Hinnat ovat kiinteitä koko varsinaisen sopimuskauden ajan 
1.12.2015–30.11.2017. Mahdolliselle kahden (2) vuoden optiokaudelle 
palveluntarjoaja voi antaa ehdotuksen hinnantarkistuksista viimeistään 
kuusi (6) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista. Mikäli 
hinnantarkistusehdotuksia ei ole esitetty em. määräaikaan mennessä, 
jatkuvat voimassaolevat hinnat myös mahdollisen optiokauden ajan.

Sopimusluonnoksessa todetaan, että tilaaja ei sitoudu mihinkään 
tiettyihin hankintamääriin. Sopimusluonnoksessa on määritelty palvelun 
tuottajan virheestä ja viivästymisestä aiheutuvat korvaukset tilaajalle.

Sopimukseen tulee myös ehto siitä, että sosiaali- ja terveysvirastolla on 
oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden kuukauden 
irtisanomisajalla, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Mika Rauhala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.rauhala(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
rkm, tekninen isännöitsijä
johtava sosiaalityöntekijä
insinööri
hankintapäällikkö
hankinta-asiantuntija
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§ 235
Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun ja 
hankinnan kilpailutuksen periaatteiden ja ehtojen hyväksyminen

HEL 2015-006533 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä painehaavoja 
ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauksen ja omaksi hankinnan 
kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

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

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivaosasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

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

Hankintakeskus Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on sosiaali- ja terveysviraston eri yksiköiden 
painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen (matalan, korkean ja 
keskiriskin) vuokraus ja omaksi hankinta. 

Hankinnan kohde jakautuu kahteen osakokonaisuuteen 
(kohderyhmään):

 kohderyhmä 1 (patjojen vuokraus)
 kohderyhmä 2 (patjojen omaksi hankinta)

Patjoja vuokrataan (kohderyhmä 1) asiakkaille, joilla on suuri tai erittäin 
suuri riski saada painehaava (Braden-pisteet 12 tai vähemmän). 
Vuokrauspalvelu tarkoittaa kokonaispalvelua, joka sisältää patjan 
vuokrauksen, kuljetuksen, puhdistuksen, huollon, asennuksen ja 
käytön opastuksen palvelukuvauksen mukaisesti (liite 3). Vuokrattavien 
patjojen käyttäjät ovat asiakkaina sairaaloiden osastoilla, 
asumisyksiköissä, laitoksissa tai kotona kotisairaalan, kotihoidon tai 
terveysaseman hoidossa.

Patjoja hankitaan omaksi (kohderyhmä 2) sosiaali- ja terveysvirastolle 
silloin, kun asiakkaalla on kohtalainen riski saada painehaava (Braden-
pisteet 13 tai enemmän). Patjoja hankitaan omaksi sairaaloiden 
osastojen, laitosten ja asumisyksiköiden asiakkaille.

Sosiaali- ja terveysvirasto määrittelee asiakkaan tilan sekä 
painehaavoja ehkäisevän ja hoitavan patjan tarpeen Braden-
luokituksen (liite 3) kautta. Painehaavaa ehkäisevä ja hoitava patja 
valitaan asiakkaan saamien Braden-pisteiden ja yksilöllisen tarpeen 
perusteella huomioiden asiakkaan mahdollisen perussairauden 
aiheuttama kontraindikaatio tietyn tyyppisen/rakenteisen patjan 
käytölle.

Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjous on mahdollista jättää 
vain toiseen kohderyhmistä tai molempiin. Sen sijaan osatarjoukset 
kohderyhmän sisällä eivät ole sallittuja. 
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Arvioitu tarve vuokraus- ja ostomääristä on esitetty tarjouspyynnössä 
(liite 1). Arviot perustuvat vuoden 2014 lukuihin, eivätkä sido sosiaali- ja 
terveysvirastoa, vaan sosiaali- ja terveysvirasto ostaa ja vuokraa 
painehaavoja ehkäiseviä ja hoitavia patjoja todellisen tarpeensa 
mukaisesti.

Tarjouskilpailu

Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauksesta ja 
omaksi hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailu 
järjestetään hankintalain (348/2007) mukaisesti avoimella menettelyllä. 

Tarjouspyynnössä määritellään hankittavat patjat, niihin liittyvät palvelut 
sekä tarjoajille että tarjoukselle asetettavat kelpoisuusvaatimukset. 
Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteenä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysviraston ja hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut ne.

Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi arviolta loppuvuodesta 2015.

Palvelun laatu ja tarjouksen valintaperuste

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

Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt 
tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuusvaatimukset, jotka koskevat 
normaalien taloudellisten ja tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten 
lisäksi muun muassa vuokrattavien patjojen ominaisuuksia, CE-
merkintää, lääkintälaitedirektiiviä (93/42ETY), lakia terveydenhuollon 
laitteista ja tarvikkeista (629/2010) sekä patjojen puhdistusta, huoltoa ja 
tilaustoimitus -prosessia. 

Tarjoukset vertaillaan kohderyhmäkohtaisesti. Tarjouksen 
valintaperusteena on halvin hinta, vähimmäislaadun ollessa vakioitu. 
Tarjousten vertailuun otetaan niiden tarjoajien tarjoukset, jotka täyttävät 
kaikki tarjouspyynnössä esitetyt tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuutta 
koskevat vaatimukset. Molempiin kohderyhmiin valitaan kolme 
palveluntuottajaa. Tarjoajat asetetaan kohderyhmäkohtaisesti 
ensisijaisuusjärjestykseen tarjouspyynnön mukaisen vertailuhinnan 
perusteella. 
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Tilaukset tehdään ensisijaiselta palveluntuottajalta ja toiseksi 
sijoittuneelta tai vastaavasti kolmanneksi sijoittuneelta:

a) mikäli ensisijainen ei pysty toimittamaan palvelua ja/tai tuotetta 
sovitussa/vaaditussa aikataulussa tai

b) mikäli potilaan tai potilasryhmän yksilölliseen tarpeeseen on 
lääketieteellisin ja/tai hoidollisin perustein tarkoituksenmukaisempaa 
valita toiseksi tai kolmanneksi sijoittuneen palveluntuottajan tuote.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan kahden vuoden sopimuskaudelle, joka on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2016. Lisäksi hankintaan sisältyy enintään 
kahden vuoden optiokausi, jonka käytöstä tilaaja voi päättää vuosi 
kerrallaan.

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

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivaosasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

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

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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§ 236
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja 
varajäsenten osallistuminen Digitaalinen SOTE 2015 -tapahtumaan

HEL 2015-009015 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa seuraavat sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet 
osallistumaan esittelijän ehdotuksesta poiketen Profession Radisson 
Blu Royal -hotellissa Helsingissä 11.-12.11.2015 järjestämään 
Digitaalinen SOTE 2015 -tapahtumaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Maija Anttila, puheenjohtaja

Sirpa Asko-Seljavaara, jäsen

Sami Heistaro, jäsen

Ensimmäinen jaosto:

Toinen jaosto:

Kolmas jaosto:

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat 
osallistumismaksut sekä kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen mukaiset matkakulut ja päivärahat.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohjelma
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2 Hinnasto
3 Laskutusosoite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa seuraavat sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet 
osallistumaan Profession Radisson Blu Royal -hotellissa Helsingissä 
11.-12.11.2015 järjestämään Digitaalinen SOTE 2015 -tapahtumaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Sirpa Asko-Seljavaara, jäsen

Ensimmäinen jaosto:

Toinen jaosto:

Kolmas jaosto:

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa sosiaali- ja 
terveysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat 
osallistumismaksut sekä kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen mukaiset matkakulut ja päivärahat.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on toimivalta päättää jäsentensä ja 
jaostojensa jäsenten osallistumisesta kotimaisiin koulutustilaisuuksiin.

Virastopäällikkö esittää, että lautakunta päättää jäsentensä ja 
jaostojensa jäsenten ja varajäsenten osallistumisesta Digitaalinen 
SOTE 2015 -tapahtumaan, ja että kustannukset maksetaan sosiaali- ja 
terveysviraston käytettävissä olevista varoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinainen jäsen ja jaostojen jäsen 
saa osallistua maksulliseen sosiaali- ja terveyslautakuntaa 
hyödyttävään tapahtumaan (kuten esim. TerveSos, Sosiaali- ja 
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terveysturvan päivät, Terveystaloustieteen päivät ja 
Lastensuojelupäivät) kaksi kertaa vuodessa ja varajäsen kerran
vuodessa riippumatta siitä, osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

Digitaalinen SOTE 2015 -tapahtuma järjestetään järjestetään Radisson 
Blu Royal -hotellissa Helsingissä 11.-12.11.2015. Tapahtuman ohjelma 
ja hinnasto ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1-2.

Jokainen osallistuja ilmoittautuu ko. tapahtumaan itse. Laskutusosoite 
on tämän asian liitteenä 3.

Mikäli ilmoittautuminen tapahtumaan tehdään 28.8.2015 mennessä, 
osallistumismaksusta saa alennuksen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohjelma
2 Hinnasto
3 Laskutusosoite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 237
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helena Kantolan ym. valtuustoaloitteesta koskien Lapinlahden 
Lähde-hankkeen edistämistä

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon: 

"Sairaalatoiminta loppui Lapinlahden sairaalassa, kun HUS -psykiatrian 
osastot siirtyivät psykiatriakeskukseen Hesperian sairaalaan vuonna 
2006. Sosiaalivirasto suunnitteli 2000-luvun loppupuolella Lapinlahden 
sairaalan tiloihin kehitysvammaisten asumista ja päivätoimintaa sekä 
lastensuojelun toimintoja. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin mm. siksi, 
että kehitysvammaisten asumisen toteuttaminen sairaalan tiloihin olisi 
merkinnyt laitostyyppisen asumisen jatkumista. Myös HUS luopui 
tilojen jatkokäytöstä. 

Kehitysvammaisten asuminen toteutuu parhaiten normaaliasumisen 
yhteyteen rakennettavissa ryhmäkoti- ja asuntoryhmähankkeissa, joihin 
on myös mahdollista saada valtion asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (Ara) korkotukilainaa ja erityisasumisen 
investointiavustusta. Lapinlahteen suunnitelluille sosiaali- ja 
terveysviraston toiminnoille on ohjelmoitu korvaavat tilahankkeet, joille 
on varattu rahoitus vuokra- ja osakekohteiden listalla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 lausunnon 
kiinteistölautakunnalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 
vuosille 2015 – 2024. Lausunnon mukaan Lapinlahden sairaalan 
muutos- ja perusparannusta ei toteuteta sosiaali- ja terveysviraston 
palveluille. 

Kolmannen sektorin tuottama toiminta tulee kytkeä saumattomasti 
paikalliseen mielenterveyspalvelujen kokonaisuuteen. Lapinlahden 
lähde-hanke tarjoaa mielenterveyskuntoutujille päivätoiminta- ja 
työmahdollisuuksia ja täydentää täten yhteistyössä kaupungin palveluja 
kaupungin edun mukaisesti. Kaupungin edustaja kuuluu hankkeen 
ohjausryhmään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Lapinlahden sairaalan ainutlaatuinen, kulttuurihistoriallisesti arvokas 
ympäristö puistoineen edistää jo sinänsä asukkaiden hyvinvointia. 
Sinne suunnitellulla kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin 
keskuksella tulisi toteutuessaan olemaan myönteisiä vaikutuksia 
kaupunkilaisten viihtymiseen, virkistäytymiseen ja yhteisöllisyyteen. 
Mielenterveyskuntoutujille tarjolla oleva monipuolinen palvelujen ja 
toiminnan kokonaisuus lisää myöskin heidän terveyttään ja 
hyvinvointia."

Käsittely

1. vastaehdotus:
Sami Heistaro: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna 
ja vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Kannattaja: Seija Muurinen

2. vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan 
kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole 
mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta 
eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden 
perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Kannattaja: Seija Muurinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna ja 
vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 8.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole 
mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta 
eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden 
perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen

Tyhjä: 1
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotus hävisi esittelijän 
ehdotukselle äänin 4 - 8 (1 tyhjä).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 15 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 
valtuustoaloitteen Lapinlahden Lähde -hankkeen edistämisestä.

Kaupunginhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa 
aloitteesta 7.8.2015 mennessä. Lausunnolle on annettu lisäaikaa ja se 
tulee antaa lautakunnan kokouksessa 18.8.2015.

Aloitteessa kerrotaan, että Lapinlahden Lähde toteuttaisi osaltaan 
kaupunkistrategista visiota. Se tarjoaisi yhteisöllisen 
toimintaympäristön, jossa taide, liiketoiminta, kansalaislähtöisyys, 
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työllisyys, asukkaiden yhdenvertaisuus, osallisuus, tapahtumat ja 
palvelut luonnonläheisessä ympäristössä edistävät asukkaiden 
hyvinvointia. Se toisi ratkaisuja työttömyyden hoitoon, syrjäytymisriskin 
vähentämiseen, palvelutarpeeseen, yritystoiminnan kasvuun, matkailun 
edistämiseen sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen. 

Aloitteessa esitetään, että kaupunginhallitus selvittäisi mahdollisuudet 
toteuttaa Lapinlahden Lähde -hanke yhteistyössä hankkeen vetäjien 
kanssa ja  että Sitran kanssa neuvoteltaisiin selvityksen tekemisestä, 
rahoitusmallista ja sijoittajien hankinnasta. Aloitteessa esitetään, että 
kaupunginhallitus selvittäisi mahdollisuudet perustaa Lapinlahden 
sairaalaa varten kiinteistöyhtiö tai säätiö, jolle sairaalan omistus siirtyisi. 
Edelleen esitetään, että kaupunginhallitus yhdessä Lapinlahden Lähde 
-hankkeen vetäjien kanssa selvittäisi, mitkä mahdollisuudet on saada 
ESR -hankerahoitusta toiminnan käynnistämiseksi ja että kohteesta 
tehtäisiin korjaussuunnitelma.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 238
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Wallgrenin valtuustoaloitteesta vastuullisen 
robotisaation ohjelman laatimisesta Helsinkiin

HEL 2015-003841 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Teknologian ja sen osana robotisaation merkitys sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa tulee lisääntymään. Palveluissa syntyy 
tarpeita uusille teknologioille, ja teknologian kehittyminen mahdollistaa 
uusia palveluja ja palvelujen tuottamisen tapoja. Helsingin kaupunki on 
strategiaohjelmassaan sitoutunut tietotekniikan kehittämiseen 
palvelemaan kaupunkilaisia ja kaupunkia. Sosiaali- ja terveysvirasto 
tukee helsinkiläisten aktiivisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä käyttäen sähköisiä ja vuorovaikutteisia menetelmiä.

Helsinki on aktiivinen teknologian hyödyntämisen edistämisessä eri 
tavoin. Sosiaaliviraston vanhusten palveluissa toteutettiin vuonna 2012 
interaktiivinen robottihanke INTRO, jossa kokeiltiin robottien 
hyödyntämistä ikääntyneiden virkistystoiminnassa. Tuolloin teknologia 
ei ollut vielä valmis otettavaksi vakiintuneeseen käyttöön. Ääneen 
reagoiva robottihylje sen sijaan on pidetty ja käytössä ikääntyneiden 
palveluissa.

Helsingin kotihoidossa ja muissa ikääntyneiden palveluissa kehitetään 
ja testataan yhdessä yritysten kanssa useita erilaisia kotona asumista 
tukevia ratkaisuja. Helsinki on myös mukana Nordic Independent Living 
Challenge –haastekilpailussa yhdessä muiden pohjoismaisten 
pääkaupunkien kanssa. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia 
teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden sekä 
vammaisten itsenäistä kotona asumista. Helsinki on sitoutunut 
testaamaan kilpailussa parhaiten menestyviä tuotteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään palveluverkkosuunnitelman 
mukaisesti uudenlaisten palvelumallien pohjalta. Niissä huomioidaan 
myös teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja tehdään kokeiluja 
uusien ratkaisujen edistämiseksi. Sekä henkilöstö- ja muiden 
voimavarojen käyttö että aktiivinen teknologian hyödyntäminen 
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huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa, eikä sosiaali- ja 
terveyslautakunta näe tarvetta erilliselle robotisaatio-ohjelmalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Teknologian hyödyntäminen voi lisätä esimerkiksi ikääntyneiden 
valinnan mahdollisuuksia ja yksilöllisten palvelujen järjestämistä, 
turvallisuutta, virikkeellisyyttä tai mahdollisuuksia sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen ja näin edistää terveyttä, hyvinvointia ja 
toimintakykyä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
31.8.2015 mennessä lausuntoa alla olevasta valtuutettu Thomas 
Wallgrenin ja 40 muun valtuutetun aloitteesta.

VASTUULLISEN ROBOTISAATION OHJELMA HELSINKIIN

Robotisaatio etenee globaalisti laajalla rintamalla. Sen vaikutukset 
tulevat lähivuosina olemaan mullistavia mm. teollisessa tuotannossa, 
palvelutyössä, maanpuolustuksessa ja liikenteen kehittymisessä.

Kuntien kannalta robotisaatio on merkittävä asia ennen kaikkea 
hyvinvointipalvelujen laadun ja kustannustehokkuuden kehittämisen 
kannalta. Kaikkein syvällisin vaikutus roboteilla ennustetaan olevan 
hoivatyössä.

Terapeuttisista roboteista ja muista hoiva-alan roboteista toivotaan 
apua ihmisten yksinäisyyteen ja käytännön haasteisiin. Vaarana on 
kuitenkin, että robotit eivät tule hoivatyöhön lisänä joka vapauttaa aikaa 
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ja voimavaroja inhimilliseen läsnäoloon ja läheisyyteen vaan että 
säästöpaineiden vuoksi robotit tulevat hoivatyöhön ihmisten tilalle.

Ehdotamme

* että Helsinki laatii Suomen ja ehkä maailman ensimmäisen 
kuntatason robotisaatio-ohjelman, ja että siinä erityisesti tarkastellaan 
Helsingin hyvinvointipalveluja. Ohjelman laatimisessa käytetään 
osallistavia menetelmiä siten että asukkaat, asiakkaat ja hoivatyön 
ammattilaiset ovat keskeisesti mokana.

Ehdotamme myös

* että Helsinki sitoutuu olemaan vähentämättä henkilöstöä hoivatyössä 
kunnes edellä mainittu robotisaatio-ohjelma on ohjelma hyväksytty.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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
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§ 239
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
ikääntyneiden yhteisöllistä asumista ja asumispalvelujen 
kehittämistä koskevaan valtuutettu Tuomas Rantasen ym. 
valtuustoaloitteeseen 

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittäminen yhdeksi asumisen 
vaihtoehdoksi myös ikääntyneille on kannatettavaa. Asumisen eri 
vaihtoehtojen järjestäminen ei ole ensisijaisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa, vaikka myös asuminen huomioidaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa ja neuvonnassa.

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista vuosille 2015 – 2016 koostuu 
Helsingissä kaupungin strategiaohjelmasta 2013 - 2016, Stadin 
ikäohjelma –nimisestä toimeenpanosuunnitelmasta, ikääntyneille 
tarkoitettujen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuvauksesta 
sekä Helsingin tietokeskuksen tuottamista ikääntynyttä väestöä 
koskevista tilastotiedoista. Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu 
laajapohjaisessa verkostossa, jossa on ollut kattavasti osallistujia eri 
virastoista ja liikelaitoksista, järjestöistä, vanhusneuvostosta ja 
palvelukeskusten asiakasneuvostoista. Suunnitelmaa toteutetaan 
monihallintokuntaisesti sosiaali- ja terveysviraston koordinoimana.

Yksi Stadin ikäohjelman viidestä toimenpidekokonaisuudesta on 
nimeltään Iätöntä asumista, ja sen tavoitteena on ikääntyneiden 
asumisen parantaminen ja kotona asumisen mahdollisuuksien 
lisääminen. Oma koti ja asuinympäristö ovat keskeisiä elämisen 
puitteita. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet vuosille 
2013-2017 on sisällytetty Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmaan. Asumisen ja maankäytön toteutusohjelman
koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian johdolla poikkihallinnollinen 
asumisen ja maankäytön sihteeristö.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman strategiset
toimenpiteet ovat:
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 Kaupungin omassa asuntokannassa pyritään tarjoamaan 
esteettömän asumisen vaihtoehtoja vanhoille ja uusille vuokra-
asukkaille.

 Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä 
edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

 Asuntorakentamista kehitetään ottaen huomioon eri 
asukasryhmien tulevaisuuden tarpeet, jotta asuntotarjonta 
vastaisi paremmin eri ryhmien muuttuviin tarpeisiin.

 Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua 
pääkaupungissa. Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiperheiden, 
ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden 
asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttajataustaisen 
väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun.

 Ikääntyneiden asuntoja pyritään sijoittamaan omatoimisuuden 
vahvistamiseksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle.

 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka Oy) vapautuvien 
esteettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikkumis- ja 
toimimisesteiset.

Jokaisen kannattaa itse suunnitella omia asumisratkaisujaan 
ennakoiden ja hyvissä ajoin ennen mahdollisten toimintakyvyn 
rajoitteiden ilmaantumista. Osa kuntalaisista voi olla halukkaita myös 
yhteisölliseen asumiseen. Tavoitteena on, että ikääntyneenäkään ei 
tarvitsisi muuttaa omasta kodistaan, ja kotona asumista voidaan 
tarvittaessa tukea eri keinoin. Tuen ja palvelujen järjestäminen voi 
joiltakin osin olla helpompaa ja kustannustehokkaampaa yhteisölliseen 
asumiseen. Keskeisintä yhteisöllisessä asumisessa tulisi kuitenkin olla 
yhteisön itsensä tarjoama tuki asukkailleen.

Suomessa on määrätietoisesti purettu moniportaista 
palvelujärjestelmää, jossa ikääntyneet joutuivat muuttamaan useastikin 
toimintakyvyn muuttuessa ja palvelutarpeiden kasvaessa. Ei ole 
tarkoituksenmukaista palata sellaisiin ratkaisuihin, jotka eivät tue 
kotona asumista riittävästi, vaan johtavat toistuviin muuttoihin elämän 
viimeisinä vuosina.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asumisen eri vaihtoehdot ja valinnan mahdollisuudet lisäävät 
ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Asumisyhteisö voi myös 
parhaimmillaan vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin niillä, jotka 
yhteisöllistä asumista itse toivovat."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
1.9.2015 mennessä lausuntoa valtuutettu Tuomas Rantasen ja 25 
muun valtuutetun aloitteesta ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja 
asumispalvelujen kehittämiseksi.

"Ikääntyneiden määrän kasvaessa kohdistuu entistä suurempi paine 
myös kotona asumisen tukemiseen. Asumisen tukipalvelujen laatua 
syö paljon se, että työajasta hyvinkin suuri osa on kohteiden välillä 
liikkumista. Toisaalta kodinhoitajien pikaiset vierailut auttavat rajallisesti 
ikääntyneiden keskuudessa lisääntyvän yksinäisyyden – ja sen 
aiheuttamien mielenterveyteen ja fyysiseen turvallisuuteen liittyvien 
huolien – hoidossa.

Tällä aloitteella esitetään selvitettäväksi voisiko kaupunki olla aktiivinen
uudenlaisten ikääntyneiden yhteisöllisempää asumista tukevien arava-
hallintamuotoisten asumiskohteiden suunnittelemisessa ja 
rakennuttamisessa. Tavoiteltu asumisen malli olisi omatoimisen 
asumisen ja palvelutalojen välimuoto. Asunnot voitaisi suunnitella 
yksiöiksi, joissa on omat kylpyhuoneet, mutta esimerkiksi yhteistilat ja 
keittiöt olisivat yhteisiä. Tällaisiin kohteisiin voisi mieluusti hakeutua 
myös ystäväporukalla. Yhteisöllisyyden ja omatoimisuuden tukemisen 
ohella tällaisessa asumismuodossa asumisen tukipalvelut voitaisi
järjestää tehokkaasti ja nykyistä monipuolisempana.

Tällaiset ikääntyneiden vuokratalot kannattaisi sijoittaa hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien äärelle paikkoihin, missä parkkipaikkojen 
tekeminen nostaisi tavallisen vuokratalon rakentamisen kustannukset 
korkeiksi. Toisaalta tällaisten erityisasuntojen sijoittaminen ennestään 
vuokratalovaltaisille alueille ei olisi omiaan tuottamaan huolia alueiden 
sosiaalisen eriytymisen näkökulmasta. Asuntopoliittisesti tällainen uusi 
asumismuoto saattaisi auttaa asuntojen kierrossa: niin myytäviä kuin 
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vuokrattavia perheasuntojakin voisi vapautua yhtä ikääntynyttä 
suurempien kotitalouksien käyttöön.

Lausunnot asiasta kannattaisi pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan
ohella ainakin kiinteistölautakunnalta ja asuntotuotantotoimikunnalta."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 240
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2016 - 2018

HEL 2015-006778 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2016–2018 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) 
määriteltyyn menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille 
järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 160 ruotsinkielistä 
henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 
140 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan 
asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 27 asuu 
Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. 
Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma 
pohjautuu vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu 
ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä 
kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hinnoittelussa otettiin vuoden 2015 alussa käyttöön niin 
sanottu Tukholman malli, joka aiheutti muutoksia kuntien 
maksuosuuksissa. Koska malli on ollut jo käytössä, tästä johtuvien 
vaikutusten taloussuunnitelmakautena tulisi olla vähäisiä. 

Kuntayhtymän hallituksen 28.5.2015 päätöksen mukaan kuntien 
maksuosuudet saavat kasvaa korkeintaan 0,9 prosenttia vuoteen 2015 
nähden. Kasvussa ei ole huomioitu volyymin nousua. Lopullisesti 
budjetista päättää kuntayhtymän valtuusto lokakuussa 2015. Liitteessä 
on tiedot Helsingin käyttöpäivistä sekä kustannuksista vuosina 2015 ja 
2016. Laskelman mukaan painotetun keskimääräisen hoitopäivän hinta 
laskee 2,22 prosenttia ja suoritteiden määrä nousee 3,85 prosenttia. 
Tästä johtuen Helsingin maksuosuus kasvaisi 1,54 prosenttia vuoteen 
2015 nähden.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei 
kaupungin suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan 
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kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
kuitenkin toteaa, että hoidon tarpeeseen perustuvan hinnoittelumallin 
johdosta ei saa syntyä ennalta arvaamattomia hallitsemattomia 
muutoksia maksuosuuksiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää 
tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri 
palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2016 on 
reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan 
talousarvio kasvaa 1,5 prosenttia vuoden 2015 talousarvioon nähden. 
Valtiovarainministeriön kuluttajahintaindeksi muutosennuste 
huomioiden käytettävissä oleva reaalinen rahamäärä kuitenkin 
supistuu. Talousarviokohdan mukaisesti 1,5 prosentin nousulla 
katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja 
kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi talousarvion 
laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu 
asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 prosentin 
tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankorotuksia. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2016 
talousarvioesityksessä todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottavuustavoitetta toteutetaan mm. jatkamalla palvelurakenteen 
keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja 
mahdollisimman kustannustehokkaasti."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 241
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta koskien 
Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman 
hyväksymistä

HEL 2015-005730 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen 
toivomusponnesta:

"Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto vastaa tällä hetkellä 
Helsingissä toimivien ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon 
järjestämisestä. Eduskunnan 14.11.2014 hyväksymässä uudessa 
ammattikorkeakoululaissa ei oteta kantaa opiskeluterveydenhuollon tai 
toiminnan vaatimien tilojen järjestämiseen. Laki on astunut voimaan 
1.1.2015.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan, että Metropolian 
Myllypuron kampuksen hankesuunnitelmaan tulee lisätä suunnitelma 
opiskeluterveydenhuollon tiloiksi. Tällä hetkellä Metropolian 
ammattikorkeakoulussa on sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan 
opiskelijoita n. 8000. Opiskeluterveydenhuollon tiloissa työskentele 
neljä terveydenhoitajaa ja osapäiväisesti yksi lääkäri. 
Terveydenhoitajien asiakasvastaanotto on kokopäiväistä. 
Opiskeluterveydenhuollon tiloissa on lisäksi yksi lepohuone. 
Vastaanottotiloissa tulee olla käsienpesuallas. Yhteisissä tiloissa 
toimiminen muun opiskeluhuollon henkilöstön sekä opettajien kanssa 
on edellytys sujuvalle yhteistyölle. 

Opiskeluterveydenhuollon tilat tulee suunnitella ja toteuttaa 
monimuotoisiksi ja muuntojoustaviksi, jolloin ne ovat tarvittaessa 
käyttöönotettavissa muuhun toimintaan. Kaupunginvaltuuston 5.5.2015 
hyväksymän hankesuunnitelman mukainen hankkeen enimmäislaajuus 
ja rakentamiskustannukset eivät kuitenkaan saa ylittyä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 268

HEL 2015-005730 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Seija Muurisen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelmassa 
opiskelijaterveydenhoitotilojen järjestämiseen on varauduttu 
seuraavalla kirjauksella:

”Hankesuunnitelma ei sisällä tiloja opiskeluterveydenhuollolle, koska on 
mahdollista, että sitä koskevassa lainsäädännössä 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta saattaa tapahtua muutoksia. 
Näiden muutosten yhteydessä tarkentuu, miten toiminta ja sen 
tarvitsemat tilat järjestetään. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa on 
tarvittaessa mahdollisuus varautua sijoittamaan tilaohjelman puitteissa 
rakennukseen opiskeluterveydenhuollon vastaanottotiloja.”

Eduskunta hyväksyi 14.11.2014 uuden ammattikorkeakoululain, joka 
astui voimaan 1.1.2015. Se ei suoraan ota kantaa 
opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen. Oppilaskuntia käsittelevä 
41 § määrittelee yhdeksi opiskelijakunnan erityiseksi tehtäväksi 
osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä 
säädetyn opiskeluterveydenhuollon ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 
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13 luvun 11 - 14 §:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa 
koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Ammattikorkeakoululain hyväksymisen yhteydessä eduskunta hyväksyi 
seuraavan opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii viivytyksettä ehdotuksen, joka 
perustuslain vaatimukset täyttäen mahdollistaa pakollisen 
terveydenhoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta 
opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi.”

Lainsäädäntö ei ota kantaa opiskelijaterveydenhuollon tilojen 
järjestämiseen.

Kiinteistölautakunta esittää lausuntonaan, että Metropolian Myllypuron 
kampukselle suunnitellaan ja toteutetaan tilat 
opiskelijaterveydenhuollolle Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston kanssa yhteistyössä sovitun tilavarauksen mukaan. 
Sosiaali- ja terveysvirastolla on tällä hetkellä Helsingissä toimivien 
ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon järjestämisvastuu.  
Tilavaraus tehdään kaupunginvaltuuston 5.5.2015 hyväksymän 
Metropolian Myllypuron kampuksen hankkeen enimmäislaajuuden ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinnan puitteissa.

Opiskelijaterveydenhuollon tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi, jotta 
ne ovat tarvittaessa helposti otettavissa ammattikorkeakoulun muuhun 
käyttöön, mikäli opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuussa tai 
järjestämistavassa tapahtuu muutoksia.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 242
Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä

HEL 2015-006965 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** 
oikaisuvaatimuksen keskitettyjen palvelujen johtavan 
ylihammaslääkärin päätöksestä 15.5.2015, § 23 olla hyväksymättä 
hammaslääkäri ********** palvelusetelitoiminnan tuottajaksi.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 10.2.2015 § 44 hylätä ********** 
(jäljempänä hakija) oikaisuvaatimuksen suun terveydenhuollon 
keskitettyjen palvelujen johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä 
24.10.2014, 45 §, jonka perusteella
 - hakijan, Hammaslääkäriasema Albin,
 hyväksyminen palvelusetelitoiminnan tuottajaksi on peruutettu ja
 - hakija on poistettu palvelusetelituottajaluettelosta.

Sen jälkeen, kun hakija oli poistettu palvelusetelituottajaluettelosta 
hakija on hakenut uudelleen Helsingin kaupungin 
palvelusetelituottajaksi. Keskitettyjen palvelujen johtava 
ylihammaslääkäri on päätöksellään 15.5.2015, § 23 päättänyt olla 
hyväksymättä hakijaa, Aalto Dental Services Oy/Hammaslääkäriasema 
Albin, palvelusetelitoiminnan tuottajaksi.

Hakija on voitu poistaa palvelujen tuottajan rekisteristä ja hänen 
hakemuksensa tulla uudelleen Helsingin kaupungin 
palvelusetelituottajaksi on ollut perusteltua jättää hyväksymättä, koska 
hän ei täyttänyt palvelusetelituottajan hyväksymiselle asetettuja 
edellytyksiä. Palvelusetelituottajarekisteristä poistaminen on perustunut 
siihen, että hakijan nimeä on käytetty sellaisten palvelusetelipotilaiden 
hoidossa, joiden hoitamiseen hakija ei ole osallistunut. Näitä 
palvelusetelipotilaita olivat hoitaneet sellaiset hammaslääkärit, joita 
Helsingin kaupunki ei ole hyväksynyt palvelusetelitoiminnan tuottajiksi. 
Potilasasiakirjoihin on tehty merkintöjä, joissa hoidon antajaksi on 
merkitty hakija, vaikka hän ei ole hoitanut näitä Helsingin kaupungin 
palvelusetelipotilaita. Hoidon antajaa koskevan virheellisen tiedon 
sisältäviä palvelusetelipotilaiden potilasasiakirjoja ja laskuja on 
toimitettu Helsingin kaupungille, joka on maksanut 
Hammaslääkäriasema Albinille hoidon antajaa koskevan väärän tiedon 
perusteella palvelusetelipotilaita koskevia laskuja. Lisäksi ainakin 
yhdellä näistä hammaslääkäreistä on todettu vakavia puutteita 
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ammatinharjoittamisessa, kun hän on hoitanut Helsingin kaupungin 
palvelusetelipotilaita.

Hakija katsoo täyttäneensä kaikki palvelusetelilain 5 §:n ja kaupungin 
hyväksymiskriteerien mukaiset vaatimukset. Tämän vuoksi johtavan 
ylihammaslääkärin päätös tulisi kumota ja hyväksyä hakija 
palvelusetelituottajaluetteloon. Hakijan mukaan hyväksymiskriteerien 
vaatimukset liittyvät vastaanoton vaatimuksiin. 

Selvitysten mukaan hakijalla on keskeinen asema 
Hammaslääkäriasema Albinissa, jossa hän on vastannut aseman 
toiminnasta yhdessä sen toimitusjohtajan, hammaslääkäri ********** 
kanssa. Hakija on toiminut Helsingin kaupungin palvelusetelituottajana 
ennen palvelusetelituottajaluettelosta poistamista. Hakijan on täytynyt 
olla asemansa ja tehtäviensä puolesta tietoinen Hammaslääkäriasema 
Albinissa siitä, että hänen nimeään on käytetty potilasasiakirjoissa, joita 
on laadittu palvelusetelipotilaista, joita hakijan sijasta on hoitanut 
sellaiset Hammaslääkäriasema Albinissa työsuhteessa olevat 
hammaslääkärit, joita Helsingin kaupunki ei ole hyväksynyt 
palvelusetelituottajiksi. Hakija ei ole tietoisuudestaan huolimatta 
puuttunut epäasianmukaiseksi katsottavaan toimintaan, joten hänen 
voidaan katsoa suhtautuneen hyväksyvästi siihen, että hänet on 
merkitty palvelusetelipotilaiden potilasasiakirjoihin hoidon antajana, 
vaikka hoidon on antanut toinen Hammaslääkäriaseman Albinissa 
työskennellyt hammaslääkäri, jota ei ole hyväksytty 
palvelusetelituottajaksi. Helsingin kaupunki on vienyt rekisteriin nämä 
saamansa virheelliset potilasasiakirjatiedot. Hakija voidaan asemansa 
ja tehtäviensä puolesta kyseisen hammaslääkäriaseman edustajana 
katsoa olevan osaltaan Helsingin kaupungin palvelusetelituottajana 
vastuussa siitä, että hammaslääkäriasemalla noudatetaan sosiaali- ja 
terveysviraston hyväksymiskriteerien C.9-kohdan vaatimuksia ja 
kaupungille toimitetaan virheettömät tiedot. Hammaslääkäriasemalla ei 
ole noudatettu hyväksymiskriteerien C.9-kohdan vaatimuksia.

Oikaisuvaatimuksesta pyydetyn johtajahammaslääkärin lausunnon (liite 
2) mukaan sosiaali- ja terveysvirasto ei ole saanut pyynnöistään 
huolimatta kattavaa selvitystä Hammaslääkäriasema Albinista siitä, 
kuka on tosiasiallisesti hoitanut hakijan hoitamiksi merkityt potilaat, 
joilla on yhteensä 578 käyntiä ajalla 18.4.2011-22.10.2014. 
Hammaslääkäriasema Albin/hakija on laiminlyönyt edellä mainitun 
palvelusetelituottajalle asetetun potilasasiakirjojen toimittamista 
koskevan velvollisuuden. 

Hakija on vedonnut vaatimustensa perusteena myös siihen, ettei 
väärien tietojen toimittamisessa ole ollut kysymys laittomasta tietojen 
muuttamisesta, koska Hammaslääkäriasema Albin on ollut 
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toimeksiantosopimuksen perusteella työskentelevän hakijan 
alihankkija. Käytettävissä olevien tietojen perusteella 
alihankintajärjestelystä ei ole sovittu Helsingin kaupungin kanssa. 
Hakija ei ole ilmoittanut Helsingin kaupungille käyttävänsä 
palvelusetelituottajana alihankkijaa. Sosiaali- ja terveysviraston 
hyväksymiskriteerien mukaan alihankkijalta edellytetään samojen 
ehtojen noudattamista, mikä on varmistettava 
alihankintasopimuksessa. Sosiaali- ja terveysvirastolle ei ole esitetty 
alihankintasopimusta Hammaslääkäriasema Albinin ja hakijan välillä. 

Hammaslääkäriasema Albinissa on laiminlyöty noudattaa myös 
hyväksymiskriteerien A.8-kohdan vaatimuksia, koska 
hammaslääkäriasemalla työskentelevillä hammaslääkäreillä on ollut 
käytössään yhteinen salasana salassa pidettäviä potilasasiakirjatietoja 
sisältävään potilasrekisterijärjestelmään, johon potilastiedot on kirjattu. 
Tietosuojan kannalta toiminnan perusvaatimuksena on, että kullakin 
potilastietojärjestelmän käyttäjällä tulee olla henkilökohtainen salasana, 
joka mahdollistaa järjestelmän käyttämisen ja käytön seurannan ja 
valvonnan. Hammaslääkäriasema Albinin toiminnasta osaltaan 
vastuullisena henkilönä hakija on omalta osaltaan laiminlyönyt 
huolehtia siitä, että potilastietojärjestelmän tietosuoja ja turvallinen 
potilastietojen käsittely on asianmukaisesti järjestetty.

Hakijaa ei ole hyväksytty palvelusetelihammaslääkäriksi, koska 
palvelusetelituottajalta edellytetyt kriteerit eivät hakijan kohdalla täyty.

Oikaisuvaatimus ei edellä todetun mukaisesti anna aihetta enempään, 
joten oikaisuvaatimus on perusteltua syytä hylätä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus päätökseen 15.5.2015 § 23
2 Johtajahammaslääkärin lausunto
3 Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajan hyväksymiskriteerit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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§ 243
Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä

HEL 2015-006958 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** 
oikaisuvaatimuksen keskitettyjen palvelujen johtavan 
ylihammaslääkärin päätöksestä 15.5.2015, § 22 olla hyväksymättä 
hammaslääkäri ********** palvelusetelitoiminnan tuottajaksi.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 10.2.2015 § 45 hylätä 
hammaslääkäri ********** oikaisuvaatimuksen suun terveydenhuollon 
keskitettyjen palvelujen johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä 
19.12.2014, 55 § olla hyväksymättä Aalto Dental Services Oy / 
Hammaslääkäriasema Albinin
 hammaslääkäri ********** (jäljempänä hakija) suun terveydenhuollon 
palvelusetelitoiminnan tuottajaksi.

Hakija on hakenut uudelleen Helsingin kaupungin 
palvelusetelituottajaksi. Keskitettyjen palvelujen johtava 
ylihammaslääkäri on päätöksellään 15.5.2015, § 22 päättänyt olla 
hyväksymättä hakijaa, Aalto Dental Services Oy/Hammaslääkäriasema 
Albin, palvelusetelitoiminnan tuottajaksi.

Selvitysten mukaan hakija on hoitanut palvelusetelipotilaita 
todistettavasti ajalla 26.6.-17.10.2014, vaikka hän ei ollut Helsingin 
kaupungin hyväksymä palvelusetelipalveluntuottaja. Aalto Dental 
Services Oy/Hammaslääkäriasema Albin on laskuttanut Helsingin 
kaupunkia hakijan tekemistä palvelusetelihoidoista laskuilla, joihin 
liitettyihin potilasasiakirjoihin on virheellisesti kirjattu hoitavaksi 
hammaslääkäriksi palvelusetelituottajana toiminut **********

Väärin tehdyt potilasasiakirjamerkinnät on tallennettu suun 
terveydenhuollossa potilasrekisteriin. Hakija on virheellisesti ohjannut 
Helsingin kaupungin palvelusetelipotilaita Hammaslääkäriasema 
Albinissa sellaisille hammaslääkäreille, joita Helsingin kaupunki ei ole 
hyväksynyt palvelusetelituottajiksi. Potilasohjauksesta ja Helsingin 
kaupungin laskuttamisesta on vastannut hakija. Koska hakija ei ole 
täyttänyt palvelusetelituottajilta vaadittavia hyväksymiskriteerejä (suun 
terveydenhuollon hyväksymiskriteerit kohta A.8) häntä ei ole merkitty 
Helsingin kaupungin palvelusetelituottajaluetteloon.
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Hakija katsoo täyttäneensä kaikki palvelusetelilain 5 §:n ja kaupungin 
hyväksymiskriteerien mukaiset vaatimukset. Tämän vuoksi johtavan 
ylihammaslääkärin päätös tulisi kumota ja hyväksyä hakija 
palvelusetelituottajaluetteloon. Hakija toimii Hammaslääkäriasema 
Albinin toimitusjohtajana ja vastaavana hammaslääkärinä. Hakija on 
aiemminkin hakenut Helsingin kaupungin 
palvelusetelituottajaluetteloon, mutta häneltä on jäänyt huomaamatta, 
että hakemusta palvelusetelituottajaksi ei hyväksytty, koska hakemus 
oli puutteellinen. Hakija on erehdyksessä hoitanut palvelusetelipotilaita, 
muistamatta, että hänelle ei ollut myönnetty henkilökohtaista 
sopimusta.

Hakija tulkitsee hyväksymiskriteerien alihankintaa koskevaa kohtaa 
siten, että Hammaslääkäriasema Albin on toiminut 
toimeksiantosopimuksella työskentelevän, palvelusetelitoiminnan 
tuottajaksi hyväksytyn, hammaslääkäri ********** alihankkijana ja tämän 
vuoksi menettelyssä ei ole tapahtunut virhettä. Hakijan mukaan kyse ei 
ole ollut laittomasta tietojen muuttamisesta, vaan hyväksymiskriteerien 
A.8 kohdan mukaisesta alihankintajärjestelystä.

Hakija katsoo hoitaneensa palvelusetelipotilaita hammaslääkäriltä 
vaaditulla ammattitaidolla eikä hoitotoimenpiteissä ole ilmennyt 
puutteita. Hakijan käsityksen mukaan potilasasiakirjamerkinnät on 
laadittu asianmukaisesti. Hakija pitää päätöstä olla hyväksymättä häntä 
palvelusetelitoiminnan tuottajaksi kohtuuttomana. Hakija ei katso 
olevansa osallinen väitetyissä potilasasiakirjojen väärennystä 
koskevissa tapahtumissa. 

Aikaisemmista vaiheista todettakoon, että hakija ei ollut hakenut 
Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan 
tuottajaksi vuodelle 2014 hakuprosessissa asetetussa määräajassa, 
joten häntä ei hyväksytty Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon 
palvelusetelitoiminnan tuottajaksi. Hakija oli hakenut uudelleen syksyllä 
2014 Helsingin kaupungin suun
terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan tuottajaksi vuodelle 2015, 
mutta hakemusta ei hyväksytty, koska hakija on hoitanut Helsingin 
kaupungin suun terveydenhuollon palvelusetelipotilaita ajalla 
26.6.-17.10.2014 olematta Helsingin kaupungin hyväksymä 
palvelusetelituottaja. Lisäksi hakijan vastuulla olevassa 
hoitotoiminnassa Hammaslääkäriasema Albinissa on esiintynyt 
puutteita. Puutteet ovat ilmenneet mm. siten, että eräs virolainen 
hammaslääkäri oli hoitanut Hammaslääkäriasema Albinissa Helsingin 
kaupungin palvelusetelipotilaita ilman, että häntä oli hyväksytty 
Helsingin kaupungin palvelusetelituottajaksi. Kyseisen hammaslääkärin 
antama hoito ei ollut hyvän hoitokäytännön mukaista. Hakija on 
vastuussa Hammaslääkäriasema Albinin toiminnasta ja potilaiden 
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ohjaamisesta hammaslääkäreiden vastaanotolle. Hakijan olisi tullut 
huolehtia siitä, että palvelusetelipotilaat saavat asianmukaista hoitoa. 

Hakija on Hammaslääkäriasema Albinin toimitusjohtajana vastuussa 
potilastyön laskutuksesta. Helsingin kaupungille on toimitettu laskuja 
palvelusetelipotilaista, joita ovat hoitaneet Hammaslääkäriasema
 Albinissa sellaiset hammaslääkärit, joita Helsingin kaupunki ei ole 
hyväksynyt palvelusetelitoiminnan tuottajaksi. Laskuihin ja 
potilasasiakirjoihin on merkitty virheellisesti hoitavaksi 
hammaslääkäriksi ********** , joka on aiemmin ollut Helsingin 
kaupungin hyväksymä palvelusetelituottaja, vaikka hoitanut 
hammaslääkäri on ollut joku toinen hammaslääkäri kuin Helsingin 
kaupungin hyväksymä palvelusetelituottaja. Nämä virheelliset tiedot on 
viety Helsingin kaupungin ylläpitämään potilasrekisteriin.

Hakija on vedonnut vaatimustensa perusteena myös siihen, ettei 
väärien tietojen toimittamisessa ole ollut kysymys laittomasta tietojen 
muuttamisesta, koska Hammaslääkäriasema Albin on ollut 
toimeksiantosopimuksen perusteella työskentelevän ********** , joka oli 
aikaisemmin hyväksytty palvelusetelituottajaksi, alihankkija. 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella alihankintajärjestelystä ei ole 
sovittu Helsingin kaupungin kanssa. Hakija ei ole ilmoittanut Helsingin 
kaupungille käyttävänsä palvelusetelituottajana alihankkijaa. Sosiaali- 
ja terveysviraston hyväksymiskriteerien mukaan alihankkijalta 
edellytetään samojen ehtojen noudattamista, mikä on varmistettava 
alihankintasopimuksessa. Sosiaali- ja terveysvirastolle ei ole esitetty 
alihankintasopimusta Hammaslääkäriasema Albinin ja **********

Potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
10 §:n mukaan potilaskertomukseen tulee kirjata merkinnän tekijän 
nimi, asema ja merkinnän ajankohta. Säännöksen tarkoituksena on, 
että potilasta hoitaneen terveydenhuollon ammattihenkilön nimi 
merkitään potilaskertomukseen. Hakija on menetellyt virheellisesti, kun 
hän on Hammaslääkäriasema Albinin toiminnasta vastuullisena 
käyttänyt hammaslääkäri ********** nimeä Helsingin kaupungin 
palvelusetelipotilaiden hoitamisessa syntyneissä asiakirjoissa, 
potilasasiakirjoissa ja laskuissa, vaikka hoidon on antanut jokin toinen 
Hammaslääkäriasema Albinissa työskennellyt hammaslääkäri, joka ei 
ole Helsingin kaupungin hyväksymä palvelusetelituottaja. Hakija on 
myös itse hoitanut Helsingin kaupungin palvelusetelipotilaita olematta 
palvelusetelituottaja ja tehnyt merkintöjä potilasasiakirjoihin 
hammaslääkäri **********

Hakija ja Hammaslääkäriasema Albin eivät ole pyynnöistä huolimatta 
kyenneet selvittämään tai ovat selvittäneet puutteellisesti, kuka tai 
ketkä Hammaslääkäriasema Albinin hammaslääkäreistä ovat
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 todellisuudessa hoitaneet Helsingin kaupungin palvelusetelipotilaita, 
joiden hoitajaksi on potilasasiakirjoihin ja laskuihin merkitty **********

Potilasasiakirja-asetuksen 12 §:n 2 momentin mukaan hoitoon 
osallistuneet on tarvittaessa kyettävä selvittämään. Hakija ja 
Hammaslääkäriasema Albin eivät ole menetelleet edellä mainitun
säännöksen mukaisesti.

Palvelusetelilain 11 §:n mukaan kunta on palvelusetelillä 
järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen 
henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tulee 
asiakirjoja käsiteltäessä noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen 
käsittelystä säädetään. Tiedot virheellisesti ********** nimissä annetuista 
hoidoista on kirjattu hakijan toimesta potilasasiakirjoihin, joiden 
rekisterinpitäjä on edellä mainitun säännöksen mukaan Helsingin 
kaupunki. Nämä muut hammaslääkärit eivät olisi saaneet
 hoitaa Helsingin kaupungin palvelusetelipotilaita, koska Helsingin 
kaupunki ei ole hyväksynyt heitä palvelusetelituottajiksi. Hakija ja 
Hammaslääkäriasema Albin ovat menetelleet Helsingin kaupungin 
suun terveydenhuollon palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerien 
kohdan A.8 vastaisesti.

Hammaslääkäriasema Albinissa on laiminlyöty noudattaa myös 
hyväksymiskriteerien A.8-kohdan vaatimuksia, koska 
hammaslääkäriasemalla työskentelevillä hammaslääkäreillä on ollut 
käytössään yhteinen salasana salassa pidettäviä potilasasiakirjatietoja 
sisältävään potilasrekisterijärjestelmään, johon potilastiedot on kirjattu. 
Tietosuojan kannalta toiminnan perusvaatimuksena on, että kullakin 
potilastietojärjestelmän käyttäjällä tulee olla henkilökohtainen salasana, 
joka mahdollistaa järjestelmän käyttämisen ja käytön seurannan ja 
valvonnan. Hammaslääkäriasema Albinin toiminnasta osaltaan 
vastuullisena henkilönä hakija on omalta osaltaan laiminlyönyt 
huolehtia siitä, että potilastietojärjestelmän tietosuoja ja turvallinen 
potilastietojen käsittely on asianmukaisesti järjestetty. 
Johtajahammaslääkärin lausunnon mukaan Hammaslääkäriasema 
Albinin hammaslääkäreiden kirjautumiskäytännöt 
potilastietojärjestelmään eivät ole tietosuojan osalta hyväksyttäviä.

Hakijaa ei ole hyväksytty palvelusetelihammaslääkäriksi, koska 
palvelusetelituottajalta edellytetyt kriteerit eivät hakijan kohdalla täyty.

Oikaisuvaatimus ei edellä todetun mukaisesti anna aihetta enempään, 
joten oikaisuvaatimus on perusteltua syytä hylätä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2013, että 1.1.2014 lukien 
palveluseteli on yksi suun terveydenhuollon järjestämistapa.
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§ 244
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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§ 245
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 246
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 247
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 248
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 249
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 250
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 251
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 53 (61)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/22
18.08.2015 Salassa pidettävä

JulkL 24 § 1 mom 25 k.

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 252
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 253
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 44/18.8.2015

143 § Koodistopalveluohjelmiston sopimuksen siirron suostumus

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 32/7.8.2015

54 § Vaatimus suun terveydenhuollon asiakasmaksun poistamisesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 33/17.8.2015

55 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen lyhytaikainen sulkeminen

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 46/11.8.2015

199 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta kahvikannusta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

200 § Vahingonkorvausvaatimus päivystyskäynnin asiakasmaksusta ja 
lääkekustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

202 § Vahingonkorvausvaatimus lukon uudelleen sarjoituksen ja uusien 
avaimien teettämisen aiheuttamista kustannuksista, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

203 § Vahinkoilmoitus rikkoutuneesta työpuhelimesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 47/14.8.2015
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204 § Autovahinkoilmoitus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

205 § Vahinkoilmoitus asiakkaan kadotetusta avaimesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

206 § Vahingonkorvausvaatimus keskeyttämättä jääneestä lääkkeiden 
annosjakelusta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

207 § Vahingonkorvausvaatimus peruuttamattoman vainajan 
kuljetuksen aiheuttamasta laskusta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 ja 253 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 236, 249 ja 251 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 57 (61)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

18.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

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)

 (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

Pöytäkirjan 242, 243, 244, 246, 247 ja 248 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 58 (61)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

18.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

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)

 (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. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Seija Muurinen Katriina Juva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.08.2015.


