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§ 55
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsenen Gunvor Brettschneiderin 
sekä varatarkastajaksi jäsenen Tuomas Tuuren.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 56
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 57
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Lautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila esitti omasta ja lautakunnan 
puolesta kiitoksensa sosiaali- ja terveysviraston viestinnälle hienosti to-
teutetuista viraston Facebook-sivuista ja Stadin Sote-uutiskirjeen laa-
dinnasta ja myös viraston henkilökunnalle onnistuneesta esiintymisestä 
julkisuudessa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
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.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tie-
dotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokouksessa):

Kvsto 17.2.2016 § 34 Eräiden vuoden 2015 talousarvioon merkittyjen 
määrärahojen ylittäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

Kvsto 17.2.2016 § 35 Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määräraho-
jen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2016 talousarvioon

Kvsto 17.2.2016 § 42 Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelua 
koskeva lähetekeskustelu

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 58
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tilinpäätös

HEL 2016-001744 T 02 06 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja ter-
veysviraston vuoden 2015 tilinpäätöksen. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu kau-
pungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia noudattaen. Sosi-
aali- ja terveysviraston käyttötalousmenot ja tulos muodostuivat yhteen-
laskettuina seuraaviksi:

3 10 Sosiaali- ja terveys-
virasto

TP 2014 TA 2015 TP 2015 Ero 2014 Ero TA

      

Tulot yhteensä 263 436 262 979 278 074 14 638 15 095 
      
Menot yhteensä 2 178 369 2 188 171 2 268 204 89 835 80 033 
Suunnitelmapoistot 14 743 16 800 12 384 -2 359 -4 416 
Tilikauden tulos -1 929 676 -1 941 992 -2 002 514 72 838 60 622 

Sosiaali- ja terveysviraston menoihin oli vuoden 2015 talousarviossa 
varattu 2 188,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysviraston toteutuneet me-
not olivat 2 268,2 milj. euroa, mikä ylitti käytettävissä olleet määrärahat 
80,0 milj. eurolla ollen 89,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Koko-
naistalousarvio ylittyi 3,7 %. Menot kasvoivat edellisvuodesta 4,1 %. 
Sosiaali- ja terveysviraston budjetin toteuma oli kaksijakoinen. Viraston 
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oma toiminta pysyi budjetissa, mutta HUSin ja työllisyyden hoitamisen 
määrärahat ylittyivät merkittävästi.  

Talousarvion määrärahatarkastelu talousarviokohdittain

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu mää-
rärahaa 1 465,8 milj. euroa, kun otetaan huomioon kaupunginvaltuus-
ton 17.2.2016 myöntämä teknisluonteinen ylitysoikeus. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen toteutuneet menot olivat 1 464,9 milj. euroa, joten talou-
sarvio toteutui hyvin lähelle budjetoitua, budjetin alittuessa 0,06 %. So-
siaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle on myönnetty 6 miljoo-
nan euron teknisluonteinen ylitysoikeus. Ylitys johtui vastaanottokes-
kusten toiminnan laajentamisesta syksyn 2015 aikana. Valtio korvaa 
kaupungille täysimääräisesti vastaanottokeskustoiminnan laajentami-
sesta aiheutuvat kulut, joten myönnetty ylitysoikeus ei vaikuta
kaupungin nettomenoihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutuneet kulut kasvoivat edellisvuo-
desta 27,3 milj. euroa (1,9 %). Henkilökunnalle voitiin ensimmäistä ker-
taa viraston historiassa maksaa tulospalkkiota, kriteerien toteutuessa 
83:%:sti. Tulospalkkion osuus kustannusten noususta oli 14,7 milj. eu-
roa. Vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisen kustannusvaikutus 
oli loppuvuoden aikana 5,4 milj. euroa. Menojen kasvu ilman tulospalk-
kiota ja vastaanottokeskusten laajentamisesta aiheutunutta lisäkulua oli 
siten ainoastaan 7,2 milj. euroa (0,5 %). Kun väestönkasvu vuonna 
2015 oli noin 1,3 % ja peruspalvelujen hintaindeksin kasvu samana 
vuonna oli 0,6 %, voidaan todeta, että sosiaali- ja terveyspalveluissa 
kyettiin vastaamaan erittäin hyvin kaupungin strategiaohjelman mukai-
seen tuottavuusvaateeseen. Henkilöstömenot pysyivät myös hyvin hal-
linnassa. Tulospalkkioilla, jaksotyölistojen lukumäärän sekä siirtyvien 
palkkojen muutoksella korjattu henkilöstömenojen lisäys oli 9,8 miljoo-
naa euroa (1,3 %). Tällä lisäyksellä rahoitettiin mm. vastaanottokeskus-
ten laajentamisen aiheuttamat henkilöstölisäykset. Kokonaisuutena voi-
daan todeta, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla nä-
kyi vuoden aikana toteutettujen käyttösuunnitelmaan sisältyneiden toi-
menpiteiden onnistuminen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 179,8 milj. euroa. To-
teutuneet tulot olivat 186,9 milj. euroa, joten ne ylittyivät 7,1 milj. eurolla 
(4,0 %). Tulojen ylittymistä selitti merkittävimmin täyden korvauksen 
perusteella saadun korvaukset, jotka ylittivät budjetoidun tason noin 10 
milj. eurolla. Pääosa näistä tuloista liittyivät vastaanotto- ja kotoutumis-
lain mukaisiin korvauksiin. Asiakkailta perittävät sosiaalitoimen ja ter-
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veydenhuollon maksut, noin 115 milj. euroa toteutuivat hyvin lähelle 
budjetoitua.

Osastokohtaiset toteumat olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen talousar-
viokohdan osalta seuraavat:

Osasto Budjetti 
(milj. e)

Ero 
me (+ali-
tus,- yli-
tys)

Ero % Ero me 
ilman tu-
lospalk-
kiota

Ero % 
ilman tu-
lospalk-
kiota

Perhe- ja sosiaalipal-
velut

449,4 +1,3   +0,3 % +4,8 +1,1 %

Terveys- ja päihde-
palvelut

431,3 -3,2 -0,7 % +0,7 +0,2%

Sairaala-, kuntoutus- 
ja hoiva

576,9 -11,0 -1,9 % -5,0 -0,9 %

Henkilöstö- ja kehittä-
mispalvelut

12,5 +1,0  +8,0 % +1,1 +8,8 %

Tietohallinto- ja vies-
tintä

26,8 +0,0 +0,0 % +0,1 +0,4 %

Talous- ja tukipalve-
lut

160,7 +9,5 +5,9 % +10,9 +6,8 %

Johto 40,9 +0,6 +1,6 % +0,6 +1,6 %
Virasto yhteensä 1465,8 +0,9 +0,06% +15,6 +1,1 %

Osastokohtaiset tulosbudjetit sisältävät sisäiset erät, joten ne eivät suo-
raan ole yhteenlaskettavissa virastokohtaiseksi budjettisummaksi. 
Ydintoimintojen tulosbudjetit toteutuivat kokonaisuutena hyvin lähelle 
budjetoitua.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toteuma (ilman tulospalkkiota) alitti budjetin 
4,8 milj. eurolla. Alitus sisälsi 5,4 milj. euroa vastaanottokeskusten laa-
jentamisesta aiheutuneita kuluja. Merkittävimmät alitukset kohdentuivat 
lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Lastensuojelu alitti budjetin (4,2 
milj. euroa), missä merkittävin selittäjä oli ostopalvelujen alittuminen ja 
samalla väheneminen edellisvuodesta. Vammaispalvelut alittuivat 3,3 
milj. eurolla, koska kuljetuspalvelujen kokonaiskustannukset vähenivät. 

Terveys- ja päihdepalvelujen toteuma (ilman tulospalkkiota) toteutui lä-
hes budjetin mukaisesti, alituksen ollessa 0,7 milj. euroa (+0,2 %). Hy-
vään tulokseen vaikutti keskeisesti psykiatria- ja päihdepalvelujen to-
teuma, joka alitti budjetin 1,5 milj. eurolla ja pieneni edellisvuodesta. 
Alituksesta noin puolet kohdentui psykiatriseen sairaalahoitoon. 
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetti (ilman tulospalkkiota) 
ylitti budjetin 5 milj. eurolla, mikä oli alle prosentin sen kokonaisbudje-
tista. Ylityksestä 2,8 milj. euroa selittyi SAS-toimiston toteumalla, mitä 
selittivät mm. vuodenvaihteen ruuhkatilanteet sekä osittain alle 65-vuo-
tiaiden sopimusmuutos, jossa siirryttiin bruttobudjetointiin. 

Talous- ja tukipalvelujen poikkeamaa selittää merkittävimmin tilavuok-
rien budjetointiin liittynyt arvonlisäveroa koskeva virhe sekä apteekin 
HUS-siirtoon liittyneet tekniset erät.

3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen menoihin oli talousarviossa varattu 172,1 milj. euroa. 
Talousarviokohdan menot olivat 177,7,8 milj. euroa, mikä ylitti käytettä-
vissä olleet määrärahat 5,6 milj. eurolla (3,3 %). Toimeentulotukimeno-
jen nousu tasaantui edellisiin vuosiin nähden. Kasvua edellisvuoteen oli 
1,9 milj. euroa (1,1 %). Toimeentulotuen talousarviokohdalle oli myön-
netty ylitysoikeutta 7 milj. euroa. Toimeentulotuen tulomääräraha oli 
82,9 milj. euroa. Toteutuneet tulot olivat 91,0 milj. euroa, joten ne ylittyi-
vät 8,1 milj. eurolla. Tulot kasvoivat edellisvuoteen nähden 2,8 milj. eu-
rolla. Toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä nousi edellisvuo-
desta 4093 taloudella. Ilman vastaanottorahan saajia oli talouksien 
määrän nousu 1650 (3,6 %). 

3 10 05 Työllisyyden hoito

Työllisyyden hoitamisen menoihin oli talousarviossa varattu 32,3 milj. 
euroa. Menot toteutuivat 29,1 milj. euroa (90 %) talousarviota suurem-
pina. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset yli kaksinkertaistui-
vat edellisvuoteen verrattuna.  Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksu-
perusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan mak-
samaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päi-
vää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka ovat olleet työttömi-
nä 1000 päivää. Tuen saajien määrä oli kuukausittain 3300-3700 hen-
keä korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Sosiaali- ja terveysviras-
ton keinot hillitä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua olivat rajalliset. 
Työmarkkinatuen kuntaosuus onkin vuoden 2016 talousarviossa pois-
tunut sosiaali- ja terveysvirastolta kaupunginkanslian talousarvio-
osaan.

3 10 06 HUS-kuntayhtymä

HUSin talousarviokohdalle oli talousarviossa varattu 523,8 milj. euroa 
ja toteuma oli 564,1 milj. euroa, joten talousarviokohta ylittyi 40,3 mil-
joonalla eurolla (7,1 %). HUSin valtuuston 16.12.2015 tekemä päätös 
olla palauttamatta ylijäämää merkitsi Helsingille 20,9 miljoonan euron li-
säkustannusta aiemmin arvioituun nähden. Kaupunginvaltuusto myönsi 
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17.2.1026 HUSin talousarviokohdalle 43 miljoonaa euroa ylitysoikeutta. 
HUSin talousarviokohta sisältää varsinaisen kuntalaskutuksen lisäksi 
siirtoviivemaksut ja muut erikseen laskutettavat erät.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 talousarviossa oli seuraavat 
sitovat tavoitteet:

1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystar-
kastukset, tavoite 2000 kpl vuodessa.

Tavoite toteutui. Nuorten terveystarkastuksia tehtiin 2853 kpl. 

2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten suhteellinen osuus kasvaa 
edellisvuoteen nähden. 

Tavoite toteutui. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten osuus oli 
62,6 %, kun se edellisenä vuonna oli 60,5 %. 

3. Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viik-
koa.

Tavoite toteutui. Kolmannen vapaan ajan (T3) mediaani oli 24,8 vrk. 

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

Tavoite toteutui.

5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattu-
na ilman, että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokau-
della.

Tavoite toteutui.

6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 
verrattuna.

Tavoite toteutui. Kotona asuvien osuus oli 91,92 %, kun se edellisenä 
vuonna oli 91,45 %.

7. Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviive-
hoitopäivämaksut vähenevät vuodesta 2014.

Tavoite toteutui. 
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8. Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimää-
rärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohden-
netaan vähävaraisille lapsiperheille.

Tavoite ei toteutunut. Ehkäisevän toimeentulotuen toteutunut osuus toi-
meentulotukimäärärahoista oli 2,76 %. Lapsiperheille myönnettiin toi-
meentulotukea 49,35 % toimeentulotukimenojen toteumasta vuonna 
2015. Toimeentulotuen asiakkaista on lapsiperheitä 18,6 %, mutta heil-
le myönnettiin ehkäisevää toimeentulotukea yli 2,5 kertaa enemmän 
kuin lapsettomille asiakkaille. Lapsiperheet saavat erityisessä tilantees-
sa ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi täydentävää toimeentulotukea 
enemmän kuin lapsettomat asiakkaat.

9. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuodessa.

Tavoite ei toteutunut. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1725 asiakas-
ta vuonna 2015. Tavoitteeseen 1800 ei päästy, koska Uusix-verstaiden 
uusien tilojen valmistuminen viivästyi ja Uusix-verstaat olivat ilman tois-
ta toimipistettä 8 kk ajan. Asiakaspaikkamääriä jouduttiin supistamaan 
eikä kuntouttavan työtoimintaan voitu ottaa suunnitellun mukaista mää-
rää osallistujia. TE-toimiston organisaatiomuutosten ja TYP-lainsää-
dännön muutosten takia TE-toimistosta ohjattiin palvelutoimintaan edel-
listä vuotta vähemmän asiakkaita.

Palvelujen määrälliset tavoitteet ja toteuma

 TA 2015 TP 2015 Ero
Terveysneuvonta, terveydenhoitajakäynti 285 000 276 286 -8 714
Terveysneuvonta, lääkärikäynti 52 000 57 123 5 123
Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto 131 000 119 961 -11 039
Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveyden-
huolto 

60 000 51 376  
-8 624

Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveyden-
huolto

24 000 24 632  
+632

    
Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk 320 000 322 834 +2 834
Lastensuojelun laitoshoito, hoitovrk 235 000 198 273 -36 727
Läheisverkostosijoitukset, hoitovrk 9 000 8 480 -520
Kasvatus ja perheneuvonta, käynti 23 000 19 652 -3 348
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti 32 000 36 129 +4 129
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat  

892
 

914 
 

+22
Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat  

130
 

130
 

0
    
Lääkärin vastaanottokäynti 707 000 782 166 +75 166 
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 700 000 733 096 +33 096 
Hammashuolto, käynti 480 000 530 429 +50 429 
Pkl-vastaanotto, käynti 82 000 81 231 -769
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti 38 000 44 505 +6 505 
Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset) 125 000 134 182 +9 182 
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät 70 000 60 498 -9 502 
Psykiatrian avohoitokäynti 221 000 231 850 +10 850 
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Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä 88 000 77 952 -10 048 
Psykiatrian avohoitopäivä 70 000 74 244 +4 244 
Polikliininen päihdehuolto, as. käynnit vuoden aikana 60 000 60 187 +187 
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana 125 000 137 296 +12 296 
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet 63 000 64 102 +1 102 
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet 55 000 38 809 -16 191 
    
Kotihoito, käynti 2 650 000 2 847 756 +197 756 
Somaattinen sairaalahoito, päättyneet hoitojaksot 32 000 31 036 -964
Iäkkäiden pitkäaikainen palveluasuminen, vrk 1 100 000 1 012 066 -97 934 
Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk 560 000 482 190 -77 810 
    
Toimeentulotukiasiakastalouksia 42 000 44 803  

+2 803

Terveysneuvonnan ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit alitti-
vat kokonaisuutena suunnitellun tason. 

Lastensuojelussa tavoitteiden mukaisesti kasvoi perhehoidon osuus ja 
laitoshoidon osuus väheni. Laitoshoidon hoitovuorokaudet vähenivät 16 
000 vrk ja perhehoidon vuorokaudet lisääntyivät runsaalla 4000 vrk:lla. 

Terveysneuvonnan lääkärin, lääkärin vastaanottokäynnin sekä tervey-
denhoitajan vastaanottokäynnin osalta toteumat ylittivät suunnitellun ta-
son. Edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyivät erityisesti sähköisen 
asioinnin suoritteet.

Suun terveydenhuollon suoritemäärä lisääntyi edelliseen vuoteen näh-
den 48 000 käynnillä, mistä 18 000 käyntiä kohdistui ostopalveluihin. 
Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy parani merkittävästi vuoden 
2015 aikana. Päivystyksen hoitopäivien vähenemään vaikutti eräiden 
osastojen siirto päivystyksen organisaatiosta sairaala,- kuntoutus, ja 
hoivaosaston toiminnaksi. 

Psykiatrian avohoitokäynnit lisääntyivät ja vuodeosastohoitopäivät vä-
henivät suunnitellusti. Polikliininen päihdehuolto lisääntyi suunnitellusti 
edellisvuoteen nähden, kuten myös korvaushoidon käynnit. Päihde-
huollon laitoshoito väheni suunnitellusti avohoidon ollessa ensisijaista. 

Ikääntyneiden palveluissa palvelurakennemuutos eteni suunnitellusti. 
Yhä useampi 75 vuotta täyttäneistä asui kotona. Kotihoidon käyntimää-
rä nousi 4,8 % edellisestä vuodesta ja ylitti talousarviossa suunnitellun 
tason. Ympärivuorokautisessa hoidossa laitoshoidon osuus pieneni ja 
palveluasumisen osuus kasvoi. Somaattisen sairaalahoidon hoitojakso-
ja tuotettiin 2 % edellisvuotta enemmän 6 % pienemmällä hoitopäivien 
määrällä.  

Perustoimeentulotuen saajien määrä ylitti talousarviossa suunnitellun 
tason 6,3 %, kasvaen noin 2 400 taloudella edellisvuoteen nähden.
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Investointitalous

Talousarviokohta TA 2015 Ylitysoikeus 
2015

TP 2015 Ero

8 09 32 Irtaimen omaisuu-
den hankinta

    

Tietotekniikkahankinnat 5 000 768 2 548 3 217
Muut hankinnat 4 500 778 3 618    1 649
Yhteensä 9 500 1 546 6 166 4 866

Määrärahaa käytettiin 6,2 milj. euroa, josta tietotekniikkahankintoihin 
2,55 milj. euroa ja muihin hankintoihin 3,62 milj. euroa. Määrärahaa jäi 
käyttämättä 4,9 milj. euroa. Käytettävissä oli yhteensä 11,05 milj. eu-
roa, joka muodostui talousarvioon varatuista 9,5 milj. euron määrära-
hoista sekä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnetystä 1,55 milj. euron ylitysoikeudesta. Tietotekniikka-
hankintojen osalta investointimäärärahaa säästyi yhteensä 3,2 milj. eu-
roa. Tietotekniikkahankkeiden alittumiseen vaikutti osaltaan se, että jo-
kaista atk-kehittämishanketta tarkasteltiin erityisen kriittisesti, kun me-
neillään on Apotin ja Kanta:n kaltaisia merkittäviä hankkeita, jolloin osa 
hankkeista ei ole edennyt. Tietotekniikkahankinnoissa syntyi säästöä li-
säksi lisenssihankintoihin ja järjestelmien ylläpitokehitykseen varatusta 
määrärahasta.

Muiden hankintojen osalta ei hankintaohjelmaan sisältynyt suuria yksit-
täisiä hankintoja. Muun irtaimen omaisuuden hankinnat koostuivat pie-
nemmistä, normaaleihin vuotuisiin korvausinvestointeihin luettavista ka-
luste- ja laitehankinnoista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.2.2016 yhteensä 0,98 milj. euron ylity-
soikeuden vuodelle 2016 siirtyneille irtaimen omaisuuden hankinnoille.  

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että viraston oman toiminnan budjetti toteutui 
hyvin lähelle suunniteltua tasoa, mikä muodostaa hyvän pohjan vuoden 
2016 talousarvion toteutumiselle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-
vuuskehitys oli niin ikään myönteinen ja palvelumäärät lisääntyivät koh-
dentuen strategian mukaisesti kevyempiin palveluihin.

Toimeentulotuen osalta ratkaiseva tekijä vuoden 2016 budjetin riittä-
vyydelle tulee olemaan yleinen taloudellinen tilanne sekä työllisyyden 
kehitys. HUS:in osalta tilanne on vaikea. Kaupungin vuoden 2016 ta-
lousarvioluvun ja HUS:in vuoden 2015 ylijäämällä korjatun toteuman 
välillä on lähtökohtaisesti 25 miljoonan euron suuruinen ero. Tämän 
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suuruusluokan eron kurominen edellyttää HUS:lta erittäin merkittäviä 
toiminnallisia muutoksia, mikäli aiotaan välttyä suurelta talousarvioyli-
tykseltä.

Sosiaali- ja terveysvirasto laatii ensimmäisen ennusteensa helmikuun 
lopun tilanteesta, ja se tuodaan lautakunnalle huhtikuun alun kokouk-
seen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 59
Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2015

HEL 2016-002721 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esityslistan tämän asian 
liitteenä olevan Helsingin sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 toi-
mintakertomuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallituk-
selle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 toimintakertomus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin sekä sen virastojen ja laitosten toiminnallisten ja taloudellis-
ten tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain tilin-
päätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä virasto- ja 
laitoskohtaiset toimintakertomukset. Kaupungin vuosikertomuksen sekä 
virastojen ja laitosten toimintakertomusten laadinta perustuu kaupun-
ginhallituksen päätökseen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.12.1997 kehottanut virastoja ja 
laitoksia laatimaan vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja lähettä-
mään sen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakuntansa kautta kerto-
musvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaupun-
ginhallitus edellytti myös, että hallintokeskus antaa asiasta tarvittavat 
ohjeet.
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Hallintokeskuksen antaman ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee 
tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston tai laitok-
sen kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Taloutta ja henki-
löstöä sekä muita keskeisiä kysymyksiä koskevista tunnusluvuista tulee 
esittää ainakin kertomusvuoden ja sitä edeltävän vuoden vertailutiedot. 
Toimintakertomuksessa on lisäksi kerrottava olennaiset toiminnassa ja 
organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 toimintakertomus julkaistaan 
kaupungin linjausten mukaisesti verkkoversiona. Toimintakertomus on 
esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 toimintakertomus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osasto
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§ 60
Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutus

HEL 2016-001793 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari ja hankinta-asiantuntija Kari 
Salovaara olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän 
asian käsittelyssä.

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

kari.salovaara(a)hel.fi
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vanhusten ympärivuo-
rokautisen palveluasumisen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja eh-
dot.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttä-
mättömiä, vähäisiä muutoksia.

Esittelijän perustelut

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari ja hankinta-asiantuntija Kari 
Salovaara ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän 
asian käsittelyssä.

Kilpailutuksen taustaa
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Helsingin kaupunki tuottaa vanhusten ympärivuorokautista palveluasu-
mista 14 omassa toimintayksikössä. Näitä yksiköitä ovat palvelutalot ja 
monipuoliset palvelukeskukset. Lisäksi kaupunki ostaa palvelua puite-
sopimuksilla täydentääkseen omaa palvelutuotantoa. Vastaavaa palve-
lua tarjotaan asiakkaille myös palvelusetelivaihtoehtona.

Vuonna 2015 kaupungin omien palveluasumispaikkojen määrä oli noin 
1 600 paikkaa. Ruotsinkielisten vanhusten palveluasumispaikkojen 
osalta kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa. Palveluasumi-
sen puitesopimuspaikkoja ostettiin vuonna 2015 yhteensä 1 104, joista 
224 paikkaa on ruotsinkielistä palveluasumista. Palveluseteliasiakkaita 
oli vuoden 2015 aikana yhteensä 366.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston palvelustrategisena ta-
voitteena on ikääntyneiden henkilöiden kotona asumisen tukeminen ja 
kotiin vietävien palvelujen kehittäminen kansallisten sosiaali- ja tervey-
denhuollon linjausten mukaisesti. Palvelurakenteen muutos tarkoittaa 
edelleen laitoshoidon vähenemistä ja asiakkaiden valinnanmahdolli-
suuksien lisäämistä muun muassa kehittämällä palvelusetelivaihtoeh-
toa palvelujen ostamisen tapana. Helsingissä on laaja vanhusten ym-
pärivuorokautisen hoivan palvelutuotanto, jota kaupunki täydentää kaa-
vailulla sopimuskaudella ostamalla arviolta noin 1 100–1 600 palvelua-
sumisen paikkaa vuosittain.

Tarjouskilpailu

Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnasta järjeste-
tään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailun perusteella syntyy puitejärjestely, 
jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Tarjouskilpailu järjestetään hankinta-
lain (348/2007) mukaisesti avoimella menettelyllä. 

Kilpailutuksessa on neljä hankinnan kohdetta:

1. Ympärivuorokautinen palveluasuminen muistisairaille suomen-
kielisille vanhuksille (kohde A)

2. Ympärivuorokautinen palveluasuminen ruotsinkielisille vanhuk-
sille (kohde B)

3. Ympärivuorokautinen erittäin haastavasti käyttäytyvien asiakkai-
den palveluasuminen (kohde C)

4. Ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdeongelmaisille van-
huksille (kohde D)

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut sekä tar-
joajille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Palvelua 
koskevat vähimmäisvaatimukset on määritelty palvelukuvauksessa (lii-
te 2). Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien 
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vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tek-
niseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimuk-
set. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteenä 1-7.

Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa 
julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen inter-
net-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakir-
joja ei julkaista internetissä.

Tarjouspyynnön palvelukuvaus on valmisteltu yhteistyössä Vantaan 
kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa. Vantaa on kilpailutta-
massa lähes vastaavanlaisen palvelukokonaisuuden samanaikaisesti 
Helsingin kaupungin kanssa. Lisäksi palvelukuvausta valmisteltaessa 
on kuultu myös palveluntuottajia. 19.1.2016 julkaistiin hankintailmoituk-
set.fi portaalissa kutsu markkinavuoropuheluun. Kutsuun vastanneille 
lähettiin etukäteismateriaalina palvelukuvausluonnos ja pyydettiin heitä 
esittämään huomioita 5.2.2016 palvelutuottajille järjestetyssä keskuste-
lutilaisuudessa.

Lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä Helsingin 
kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen lakimies 
on tarkastanut ne.

Ehdotus hankintapäätökseksi tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi alkusyksyn aikana.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä koko sopimuskauden ajan. Palvelulle asetettu sisältö ja laatu 
vastaavat kaupungin omana toimintana järjestettyä palveluasumista. 
Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt 
vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset vertaillaan hankinnan kohteittain 
niin, että jokaisesta toimintayksiköstä tulee tehdä erillinen tarjous ja jo-
kainen tarjous vertaillaan erikseen.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edulli-
suus kaikissa hankinnan neljässä kohteessa. Tarjousten vertailussa 
hinnan painoarvo on 95 prosenttia ja laadun 5 prosenttia.

Hintavertailu tehdään vuokran, ateria- ja palvelumaksun yhteenlaske-
tulla summalla. Kaupunki määrittää kiinteän 300 euron perusmaksun, 
joka lisätään vertailuhinnan päälle. Näistä neljästä maksusta koostuu 
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palvelun kuukausihinta. Kiinteään perusmaksuun sisältyvät hallinnon 
kustannukset, yleisten tilojen siivous, kiinteistönhuolto, virkistyspalvelut, 
turvapalvelun ylläpitokustannukset ja sähkö. Asukkaan ollessa poissa 
kaupunki maksaa vain vuokran ja perusmaksun.

Lisälaadun painotus on maksimissaan 5 prosenttia, koska lisälaadun 
kustannukset kumuloituvat yksikössä olevien asiakkaiden määrällä. 
Palveluntuottaja voi tarjota lisälaatuna asukasyksikköön suunnitelmal-
lista sosiokulttuurista ja/tai kuntouttavaa toimintaa yli palvelukuvauk-
sessa asetetun tason. Vähimmäisvaatimuksissa edellytetään kaikilta 
palveluntuottajilta asiakasta kuntouttavaa ja elämänlaatua edistävää 
toimintaa (palvelukuvauksen kohdat 5.9. ja 5.10.) Laatupisteiden saa-
minen edellyttää että vähimmäistason lisäksi järjestettävä toiminta tulee 
olla erikseen resursoitu eikä sitä voi toteuttaa pelkästään perushenki-
löstöllä.

Puitejärjestelyyn valitaan hankinnan kohteittain ja kokonaispistemäärän 
perusteella kaikki asetetut vaatimukset ja laatukriteerit täyttävät tarjouk-
set. Näin varmistetaan riittävä kapasiteetti ja riittävän monipuolinen yk-
siköiden määrä (mm. sijainniltaan) kaupungin käyttöön koko sopimus-
kauden ajaksi.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan neljän vuoden sopimuskaudelle ja se on suunni-
teltu alkavaksi 1.1.2017. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto varaa oikeu-
den irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

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

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

kari.salovaara(a)hel.fi
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
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§ 61
Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma Helsinkiin 2007–2015, 
Savuton Helsinki, loppuraportti sosiaali- ja terveyslautakunnalle

HEL 2016-000009 T 00 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti osaltaan hyväksyä loppuraportin ja 
esitti sen samalla kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Loppuraportti 
sisältää Savuton Helsinki -ohjelman toteutumisen jatkotoimenpide-eh-
dotuksineen.

Käsittely

Hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen ja erityissuunnittelija Tarja Saari-
nen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian 
käsittelyssä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248

tarja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Tarja Saarinen ja hallintoylihoitaja Marketta Kupiai-
nen ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian 
käsittelyssä.

Taustaa
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Savuton Helsinki, tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma Helsinkiin 
2007–2015, hyväksyttiin 29.11.2006 kaupunginvaltuustossa. Kaupun-
ginvaltuusto päätti, että tupakoinnin ehkäiseminen ja vähentäminen to-
teutetaan Savuton Helsinki -ohjelman tavoitteiden ja linjausten mukai-
sesti ja että Helsingin kaupunki julistautuu savuttomaksi kaupungiksi. 
Ohjelma oli suunnattu helsinkiläisväestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. Ohjelman tärkeimpänä päämääränä oli, että lasten ja 
nuorten tulee voida kasvaa savuttomassa ympäristössä. 

Muina tavoitteina olivat helsinkiläisen aikuisväestön tupakoinnin vähe-
neminen, tupakointia vähentävien rakenteellisten ratkaisujen ja pysy-
vien tukitoimien luominen sekä Helsingin kaupungin hallintokuntien ja 
järjestöjen verkostoitumisen tehostaminen. Ohjelma sisälsi myös savut-
tomuuslinjaukset Helsingin kaupungin henkilöstölle. Henkilökunnan tu-
pakoinnin osalta ohjelmaa käsiteltiin kaupunginvaltuustossa vuonna 
2010. 

Savuton Helsinki -ohjelma kohdistui kaikkiin hallintokuntiin ja se oli en-
sisijaisesti väestöä koskeva kansanterveysohjelma. Keskeiset osa-alu-
eet Helsingin ohjelmassa ovat olleet kansanterveys, ympäristö, työnte-
kijät ja asenteisiin vaikuttaminen.

Savuton Helsinki -ohjelmalle asetettiin vuonna 2007 ohjausryhmä, jos-
sa oli jäseniä sekä kaupungin eri hallintokunnista että useista kansan-
terveysjärjestöistä. Ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata, seurata ja ar-
vioida ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä toimia 
kaupungin eri hallintokuntien ja järjestöjen koordinaatiokanavana tupa-
koinnin ehkäisy- ja vähentämistyössä. Ohjausryhmän vastuuvirastona 
toimi terveyskeskus ja vuodesta 2013 lähtien sosiaali- ja terveysvirasto. 

Tupakointi on edelleen yksi suurimmista ehkäistävissä olevista terveys-
riskeistä. Tupakointi on keskeinen syy tai osasyy moniin eri syöpä, hen-
gitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin. 
Tupakkasairaudet lisäävät työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista kuollei-
suutta. Myös tahaton altistuminen ympäristön tupakansavulle lisää sai-
rastuvuutta ja kuolleisuutta.

Tupakoinnin lopettaminen parantaa monien sairauksien ennustetta. Tu-
pakoinnin haluaisi lopettaa kuusi kymmenestä tupakoijasta, ja neljä 
kymmenestä on yrittänyt lopettamista viimeisen vuoden aikana. Tupa-
koimattomuuteen auttaminen on osa keskeisten kansansairauksien 
hoitoa.

Raskausaikana tupakoivia kaikista synnyttäjistä on ollut noin 15 pro-
senttia Suomessa jo parikymmenen vuoden ajan. Tupakointi on edel-
leen yksi suurimmista riskeistä sekä raskaana olevan naisen että sikiön 
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terveyden kannalta. Haitat näkyvät myös lapsen myöhemmässä tervey-
dessä. 

Ohjelman perustana on ollut tupakkalaki. Ohjelman aikana on tapahtu-
nut tupakkalain uudistusten lisäksi muitakin lainsäädännön uudistuksia, 
kuten terveydenhuoltolain uudistus, jossa kuntia velvoitetaan edistä-
mään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa. Lisäsi uutena lakina joulukuussa 2015 astui voimaan la-
ki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Sen mukaan ehkäisevä päih-
detyö kohdistuu alkoholiin, tupakkaan, huumausaineisiin ja rahapelaa-
miseen. 

Ohjelman loppuraportti on käsitelty sosiaali- ja terveysviraston johtoryh-
mässä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyn jälkeen loppuraportti 
etenee kaupunginhallitukseen.  

Ohjelman tulokset

Oheinen loppuraportti kuvaa ohjelman toteutumisen sen keskeisten toi-
menpiteiden ja kehityskaarien kautta. Tuloksia on arvioitu muun muas-
sa seuraavien selvitysten avulla: helsinkiläisille vuosina 2011 ja 2014 
tehdyt savuttomuuskyselyt, vuonna 2014 ympäristökeskuksen savutto-
muusvalvontaprojektissa tehty selvitys koulujen savuttomuuden toteu-
tumisesta sekä hallintokunnille ja liikelaitoksille vuonna 2015 osoitettu 
kysely savuttoman kaupungin periaatteiden toteutumisesta.  Lisäksi 
koululaisten ja nuorten tupakointitiedot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen Kouluterveyskyselyn tuloksia.

Ohjelman vahvuuksia ovat olleet sen korkea poliittinen päätöksenteko-
taso, vahva asiantuntijatuki ja poikkihallinnollinen ryhmä ohjelman laati-
misessa, ohjaamisessa ja seurannassa sekä systemaattinen seuranta-
mittaristo.  Ohjelman tuloksena on syntynyt kaupungin hallintokuntiin 
hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on otettu käyttöön myös kan-
sallisella tasolla. Muu yhteiskunnan kehitys, asenneilmapiiri ja julkinen 
keskustelu ovat tukeneet tupakoinnin vähenemistä.  Ohjelma on anta-
nut esimerkin siitä, kuinka poikkihallinnollisuutta toteutetaan käytännös-
sä ja kuinka menestyksekäs työ vaatii johdon sitoutumisen asiaan. 
Health in all policies -ajattelu toteutuu hyvin siinä, mitä tupakoimatto-
muuden edistämisen hyväksi on Helsingissä tehty.

Kansanterveysjärjestöillä oli vahva rooli ohjelman käynnistämisessä. 
Ohjelman järjestökumppanit ovat toimineet ohjausryhmässä asiantunti-
joina, koulutus-yhteistyössä, kehittämistukena sekä oman toimintansa 
kautta tuottaneet palveluja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen 
väestölle. 
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Päivittäinen tupakointi on vähentynyt helsinkiläisissä lapsiperheissä 
vuosina 2007–2015 seuraavasti: 

 Raskaana olevilla 10,6 prosentista 6,0 prosenttiin
 1-vuotiaan lapsen tarkastuksen yhteydessä äitien tupakointi 10,0 

prosentista 5,7 % prosenttiin
 1-vuotiaiden lasten tarkastuksen yhteydessä isien tupakointi 15,2 

prosentista 9,1 % prosenttiin.

Päivittäisen tupakoinnin väheneminen nuorilla Helsingissä:

 Peruskoulun 9.luokan oppilailla 19 prosentista 12 prosenttiin vuosi-
na 2004–2013

 Lukion 1. vuoden opiskelijoilla 14 prosentista 8 prosenttiin vuosina 
2004–2013

 Ammatillisten oppilaitosten 1. vuoden opiskelijoilla 36 prosentista 34 
prosenttiin vuosina 2008–2013

 Vertailutieto kansallisiin Kouluterveyskyselyn tuloksiin osoittaa, että 
peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat sekä ammatillisten oppilaitosten 
1. ja 2. vuoden opiskelijat tupakoivat Helsingissä vähemmän verrat-
tuna saman ikäisiin nuoriin koko maassa vuosina 2008 ja 2013.

Myös helsinkiläisen aikuisväestön tupakoinnin vähentyminen oli ohjel-
man keskeisenä tavoitteena. Ohjelman tavoite, 18 % helsinkiläisistä tu-
pakoi päivittäin vuonna 2015, on saavutettu. Ohjelmassa tehdyn selvi-
tyksen perusteella 14 % helsinkiläisestä aikuisväestöstä tupakoi päivit-
täin vuonna 2014. Koko maan aikuisväestöstä 16 % tupakoi päivittäin 
vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan. 

Tupakoinnissa on sen vähenemisestä huolimatta edelleen väestöryh-
mittäisiä eroja. Haasteena on esimerkiksi tupakoinnin vähentäminen 
erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten keskuu-
dessa, uusien nikotiinituotteiden ja nuuskan käytön ehkäisy ja vähentä-
minen nuorilla sekä raskaana olevien tupakoinnin ehkäisy ja vähentä-
minen. 

Helsinkiläisten tupakointiasenteita selvitettiin vuosina 2011 ja 2014. 
Kaupunkilaisten mielipiteet savuttomasta kaupungista ovat pysyneet 
myönteisinä. Kaupunkilaiset pitivät hyvänä sitä, että Helsinki on linjan-
nut olevansa savuton kaupunki, kaupungin omistamat tilat ja tilaisuudet 
ovat savuttomia ja kaupungissa panostetaan lasten ja nuorten tupakoi-
mattomuuden edistämiseen.

Helsinki julistautui savuttomaksi kaupungiksi ja otti käyttöön savutto-
man kunnan kriteerit kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.11.2006. Kri-
teereillä määriteltiin muun muassa kaupungin hallinnoimien rakennus-
ten ulko- ja sisätilojen savuttomuutta ja niiden merkitsemistä. Hallinto-
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kunnille ja liikelaitoksille vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan sisä-
tilojen savuttomuus ja edustustilaisuuksien savuttomuus toteutuu hyvin. 
Lasten ja nuorten käytössä olevilta pihoilta ja ulkoalueilta tupakointipai-
kat on poistettu ja tupakointikieltoa noudatetaan melko hyvin. Vuonna 
2010 kaupunginvaltuustossa käsiteltiin myös Uimastadionin ja Kumpu-
lan maauimalan savuttomuutta, jota on toteutettu kaupunginhallituksen 
päätöksellä vuodesta 2010 alkaen. 

Kaupungin työntekijöiden työajan savuttomuusohjeistuksen ”Tupakoi-
mattomuuden tukeminen ja tupakointi työajalla” periaatteita ei vielä 
noudateta riittävästi. Henkilöstön tupakointi on vähentynyt  18 prosen-
tista 12 prosenttiin vuosina 2007–2015. 

Ohjelma voitti vuonna 2011 Savuton Suomi 2040 -hankkeen järjestä-
män Valtakunnallisen Paras Savuton Työpaikka -kilpailun. Tupakkakli-
nikka palkittiin vuonna 2015 Suomen Sydänliiton kunniamaininnalla sy-
dänterveyden edistämisestä.

Nuuskaaminen ja sähkösavuke ajankohtaisina haasteina nuorilla

Nuuskaaminen on yleistynyt nuorilla ja sähkösavuke on tullut uutena il-
miönä. Perinteisen savuttomuustyön rinnalle on noussut entistä vah-
vemmin nuuskan ja sähkösavukkeiden käytön ehkäisy. 

Kouluterveyskyselyn koko maan aineistosta vuosilta 2000–2015 saatu-
jen tulosten mukaan pelkkien savukkeiden käyttö on vähentynyt tytöillä 
ja pojilla niin peruskouluissa, lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksis-
sakin opiskelevilla nuorilla. Nuoret ovat siirtyneet tupakoinnin tai nuus-
kaamiseen sijaan osittain käyttämään eri tupakkatuotteita rinnakkain. 
Nuorten tupakkatuotteiden käyttöä tuleekin jatkossa tarkastella myös 
eri tuotteiden yhteiskäytön näkökulmasta. 

Nikotiinisähkösavukkeen käyttö on yleisintä jo tupakoivien tai nuuskaa 
käyttävien nuorten keskuudessa, mutta sen kokeilua esiintyi myös tu-
pakoimattomien nuorten keskuudessa vähän.

Nuuskan käytön yleistyminen ja sähkösavukkeiden tulo tiedostettiin oh-
jelman kuluessa ja asiaan reagoitiin. Kansallisella tasolla on uusien 
tuotteiden myötä alettu puhua savuttomuuden ohella nikotiinittomuu-
desta ja loppuraportissa tämä näkökulma on huomioitu.

Jatkotoimenpide-ehdotukset

 Helsingin kaupunki jatkaa Savuton Helsinki -kriteereiden toteutta-
mista kaupungissa

 Savuttomuus ja nikotiinittomuustyön tueksi muodostetaan koordinoi-
va asiantuntijaverkosto
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 Savuttomuus-sanan rinnalle otetaan käyttöön nikotiinittomuus
 Henkilökunnan savuttomuuden tukeminen sisällytetään osaksi työ-

hyvinvoinnin johtamista
 Sosiaali- ja terveysvirastossa jatkuvat tupakoinnin ehkäisyyn ja vie-

roitukseen liittyvät asiantuntijapalvelut
 Tupakoinnin, nuuskan ja sähkösavukkeiden käytön raportointia jat-

ketaan osana kaupungin strategiaohjelman toteutumisen seurantaa 
ja terveydenhuoltolain mukaista hyvinvoinnin seurantaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Tupakoimattomuus on tärkeimpiä väestön terveyttä ja terveyden tasa-
arvoa edistäviä tekijöitä. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tupakoimat-
tomuuden tukemiseksi on Helsingissä luotu toimivia käytäntöjä eri hal-
lintokuntiin. Savuttoman kasvuympäristön turvaamista lapsille ja nuoril-
le tulee edelleen jatkaa.

Väestöryhmittäisiin eroihin vaikuttamalla voidaan edistää ja nopeuttaa 
tupakoinnin vähenemistä koko väestössä. Savuton Helsinki -ohjelmas-
sa on huomioitu terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen suuntaa-
malla toimenpiteitä ammatillisiin oppilaitoksiin, savuttomuuden kehittä-
miseen psykiatriassa sekä käynnistämällä matalan kynnyksen tupakas-
tavieroitusklinikka. 

Helsingissä sukupuolten väliset erot tupakoinnissa aikuisilla ovat ka-
ventuneet ohjelman aikana, mutta tupakoinnissa ja nuuskaamisessa on 
eroja sukupuolten välillä. Tyttöjen nuuskaamattomuutta sekä poikien 
tupakan ja nuuskan yhteiskäytön ehkäisyä ja vähentämistä tulee tukea. 
Tämän ohjelman painopiste on kohdentunut sukupuoli-näkökulman si-
jasta vahvasti ikäryhmiin, mutta tupakointitottumusten eriydyttyä on tar-
peen aiempaa vahvemmin huomioida myös sukupuolten välisiä eroja.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön pitää ottaa mukaan väestö, 
kaupungin hallintokunnat ja asiantuntijajärjestöt. Tämä on toteutunut 
tässä ohjelmassa. Siinä tehtyjen selvitysten mukaan sekä kuntalaiset 
että kaupungin hallintokuntien edustajat tunnistivat samoja kehittämis-
tarpeita savuttomuustyön kehittämisessä. Savuttomat ympäristöt, hen-
kilöstön tupakoimattomuuden edistäminen ja lasten ja nuorten savutto-
muuden tukeminen nähdään tärkeänä.

Savuton Helsinki -ohjelmassa luodut rakenteet ovat hyvä perusta myös 
tuleville uudistuksille ja yhteistyölle terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sessä. Toimivien rakenteiden lisäksi tarvitaan jatkossakin poikkihallin-
nollista verkostotyötä savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämi-
seksi. Kaupunkitasoinen savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämi-
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nen tukee väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen tavoitet-
ta.  

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248

tarja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 62
Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkamäärän 
vähennyksen kohdentaminen

HEL 2016-001653 T 05 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.12.2015 (376 §) tekemänsä 
päätöksen toimeenpanosta siten, että lastensuojelun ympärivuorokauti-
sen laitoshoidon paikkamäärän vähennys 35 paikalla vuonna 2016 
kohdennetaan Toivolan lastenkotiin. 

Lisäksi lautakunta esittelijän ehdotuksesta poiketen 
- pitää tärkeänä, että vuoden 2017 budjetin valmistelussa kiinnitetään 
huomiota lastensuojelun avohoidon riittävään resursointiin
- korostaa, että jatkossa asioiden esittelyteksteissä tulisi olla lyhyet yh-
teenvedot valmisteluvaiheen vuorovaikutusprosesseista, esimerkiksi 
henkilöstön kuulemisissa esille tulleista näkökulmista ja siitä, millaisiin 
lopputuloksiin kuulemisissa on päädytty.

Käsittely

Palautusehdotus:
Rene Hursti: Toivolan lastenkodin kokonaisvaltainen ajas ajo ihmetyt-
tää. Tällainen ratkaisu on eettisesti epäilyttävä sekä lasten oikeustur-
van vastaista ja lastensuojelun ja lapsen edun vastaista toimintaa. Pak-
kosiirtämiset organisaatioperustein ovat mahdollisesti jopa lastensuoje-
lun vastaisia toimia. Minkäänlaista järkevää selitystä toiminnalle ei ole. 
Mistä luku 35-40 vähennyksille ja kaikki kertaheitolla.

Budjettiesityksessä Sivulla 238 ei mainita lukuja vaan sanotaan ainoas-
taan: että palvelurakennetta kevennetään vähentämällä laitospaikkoja, 
ei ole lukuja.

Ulkomaalaiset alaikäiset lapset tarvitsevat myös tiloja perheryhmäko-
deille, mutta miksi Koko Toivola ajetaan alas. Eikö olisi parempi sijoit-
taa kotouttamistakin ajatellen osa Toivolaan ja osa muualle asumaan 
Suomalaisten kanssa. 

Suomen kielen oppiminen olisi huomattavasti nopeampaa, kuin myös 
sosiaalinen sopeutuminen.

Ainoana Kriteerinä näyttää olevan raha.

Alaikäisten oleskeluluvan saaneiden turvapaikkahakijoiden perheryh-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 29 (65)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/8
15.03.2016

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

mäkodin perustaminen samoihin tiloihin, jotka eivät sovellu Suomalais-
ten lasten "turvapaikaksi" mitä ihmettä ?  
Selvästi haiskahtaa rahankeruulta: Sillä valtio hoitaa perheturvakodin 
kustannukset 100%:sti, kun taas yksi lastensuojelu vuorokausi on 380 
€ + muut aiheutuvat kulut henkilöstö jne. kaatuu kaupungin maksetta-
vaksi. Tässä tapauksessa vaan saadaan tuloja, sekä kaupungille, että 
työntekijöille tulospalkkioina.

Eli kerran vielä, turvapaikan hakijoista saadaan valtiolta 100 % tuki kus-
tannuksiin, 
sijoittamalla heidät kyseiseen kiinteistö Toivolaan.  Mutta jos siellä on 
lastenkoti toiminnassa suomalaisia lapsia he ovat kaupungille vain ku-
lua.

Myöskään ei ole mielestäni kerrottu jatkaako Toivolan kiinteistössä ole-
va perheryhmäkoti toiminta kaupungin omana toimintana vai yksityiste-
täänkö alaikäisten turvapakansaaneiden Perheryhmäkodin toiminta. 

Muutossuunnitelmat ovat herättäneen nyt jo nuorissa oireilua kiukkua, 
suuttumusta, huolta joka ilmenee pelkona turvattomuuden tunteena, 
ahdistuksena. Lapset kokevat, että maahanmuuttajat on asetettu tär-
keysjärjestyksessä heidän edelleen kun heiltä viedään koti. Jos turva-
paikan hakijat sijoitetaan kiinteistöön, jossa ei ole aikaisempaa toimin-
taa, se ei ole keltään pois, tässä tapauksessa se on. Meidän lapsilta 
otetaan hoitokoti pois.

Myös lasten vanhemmat ovat huolissaan vihaisia heidän lastensa saa-
masta kohtelusta Sosiaali - ja terveyslautakunnalle mikäli heidän sijais-
hoitopaikkansa suljetaan lautakunnan taholta. 

Haastavienkin perheiden kanssa on onnistuttu henkilöstön kovalla työl-
lä ja ammattitaidolla rakentamaan luottamusta ja yhteistyötä Kerrotaan 
Toivolasta. Minä olen taas kerran ihmeissäni !! Mikä ..piip.. tätä Helsin-
gin päätösten tekoa riivaa joka puolella? Mikä kiire taas tässäkin muu-
tossuunnitelman aikataulussa ?
  
Lautakunnalle ei esimerkiksi ole kerrottu, mitä toimintaa tuli Kannel-
mäen alas ajettuun lastenkotiin? Eikö heille siis alaikäisille lapsille maa-
han tulleille turvapaikan saanneille voisi ajatella, sijoittamista johonkin 
muuhun vapaana olevaan kiinteistöön perheryhmäkodin perustami-
seen. Kaadettua puuta ei saa pystyyn. mistä lisäpaikat kun terve ilme-
nee kuitenkin tulevaisuudessa.
  
Toivolan rakennuksen vaatimukset eivät kelpaa lastensuojelu eli las-
tenkotitoiminnan jatkamiseen. Kuinka ihmeessä ne on kelvannut ja toi-
mineet tähän asti? Viime vuosien suuri suunnittelu ja kehittämistyö lai-
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toksessa on mennyt hukkaan, kun nyt koko lastenkoti aiotaankin lak-
kauttaa. 
Ihmetyttää koko toimenkuvan äkillinen muuttuminen.

Lisäksi epäoikeudenmukaiselta tuntuu, että samaan aikaan kun Toivo-
lan lastenkoti toiminta ajetaan alas kokonaisuudessaan, samaan ai-
kaan suunnitellaan lisäpaikkoja Teinilän ja Outamo lastenkoteihin.
Kiireellä ja pakkosiirroilla hoidetut ratkaisut esimerkiksi asumisharjoitte-
lu palveluihin, vain sen tähden, että laitospaikat täytyy tyhjentää tämän 
vuoden loppuun mennessä, että saataisiin uudet asukit sisään, eivät 
tue nuorten kehitystä ja itsenäistymistä, vaan päinvastoin.

Hyvin hoidettuna mahdollisuudet itsenäistyä laitoksesta omaan elä-
mään, takaisivat lapselle paremman mahdollisuuden kehittyä, opiske-
lun kautta loisivat suuremmat edellytykset kiinnittyä työelämään ja yh-
teiskuntaan laitossijoituksen jälkeen, kertoo henkilökunta

Sen tähden esitän, että lautakunta palauttaa asian, Esityslista 3/2016  
sotep/8 uudelleen valmisteluun, niin että palvelurakennetta vähenne-
tään astettain, niin kuin se on budjettiesityksessä mainittu, eikä kerralla 
lakkauteta 35 paikan Toivola, mikä on esityksessä.

Jäsen Hurstin palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lautakunta pitää tärkeänä, että vuoden 2017 budjetin 
valmistelussa kiinnitetään huomiota lastensuojelun avohoidon riittävään 
resursointiin. 

Kannattaja: Maija Anttila

2. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lautakunta korostaa, että jatkossa asioiden esittelyteks-
teissä tulisi olla lyhyet yhteenvedot valmisteluvaiheen vuorovaikutusp-
rosesseista, esimerkiksi henkilöstön kuulemisissa esille tulleista näkö-
kulmista ja siitä, millaisiin lopputuloksiin kuulemisissa on päädytty.

Kannattaja: Maija Anttila

Päätös syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta korostaa, että jatkossa asioiden esittelyteks-
teissä tulisi olla lyhyet yhteenvedot valmisteluvaiheen vuorovaikutusp-
rosesseista, esimerkiksi henkilöstön kuulemisissa esille tulleista näkö-
kulmista ja siitä, millaisiin lopputuloksiin kuulemisissa on päädytty.
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Jouko 
Malinen, Laura Nordström, Tiina Tasmuth, Tuomas Tuure, Anna Vuor-
joki

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 1
Hannu Tuominen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 
- 0 (tyhjiä 3, poissa 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta pitää tärkeänä, että vuoden 2017 budjetin val-
mistelussa kiinnitetään huomiota lastensuojelun avohoidon riittävään 
resursointiin. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Miina Kajos, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura Nordst-
röm, Tiina Tasmuth, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Rene Hursti

Poissa: 1
Hannu Tuominen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 
11 - 0 (1 tyhjä, 1 poissa).

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 15.12.2015 (376 §) tekemänsä 
päätöksen toimeenpanosta siten, että lastensuojelun ympärivuorokauti-
sen laitoshoidon paikkamäärän vähennys 35 paikalla vuonna 2016 
kohdennetaan Toivolan lastenkotiin. 

Esittelijän perustelut

Sijaishuollon hoitovuorokaudet vähenivät 69 718 hoitovuorokaudella 
vuosina 2010 –2015. Tämä vastaa laskennallisesti 191 kokovuotista 
paikkaa. Laitoshoidon hoitovuorokaudet vähenivät samalla aikavälillä 
94 674 hoitovuorokaudella eli 259 kokovuotisella paikalla. Perhehoidon 
osuus kasvoi 24 956 hoitovuorokaudella eli 68 kokovuotisella paikalla. 
Samalla aikavälillä sijoitettuna olleiden lasten määrä väheni 390 lapsel-
la. 

Lastensuojelussa on tavoitteen mukaisesti siirretty palvelujen painopis-
tettä asiakkaiden omaan toimintaympäristöön, lisätty kotiin vietäviä pal-
veluja ja vahvistettu kotiin annettavaa tukea lisäämällä perhetyön inten-
siteettiä ja varmistamalla hoitojatkumo laitosmuotoisen kuntoutuksen 
jälkeen. Näin on pystytty vähentämään sijaishuollon tarvetta sekä ly-
hentämään sijoitusten kestoa.

Perhehoidossa ammatillista perhehoitoa ja perhehoidon tukipalveluja 
on lisätty. Perhehoito on lastensuojelulain mukainen ensisijainen sijais-
huollon muoto.  

Palvelurakennemuutoksen vuoksi laitoshoidon paikkoja tarvitaan vä-
hemmän. Käyttöön jäävien ja uusien paikkojen tulee rakenteellisesti ja 
toiminnallisesti vastata vaativahoitoisten lasten tarpeita ja epätarkoituk-
senmukaisista tiloista luovutaan. Helsinkiin on valmistumassa 17 uutta 
paikkaa kesään 2017 mennessä. 

Laitoshoidon ostopalvelua on vähennetty merkittävästi. Vuonna 2010 
laitoshoitoa ostettiin 158 658 vuorokautta, kun vastaava luku vuonna 
2015 oli 87 569. Laitoshoidon ostopalvelun kustannukset olivat vuonna 
2015 noin 5,4 milj. euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Omana 
palveluna tuotettu laitoshoito väheni 134 289 hoitovuorokaudesta 110 
704 hoitovuorokauteen vuosina 2010–2015. Omana palveluna tuote-
tussa laitoshoidossa on ollut tyhjiä paikkoja, mistä aiheutuu vuositasolla 
noin miljoonan euron kustannus. 

Omana palveluna tuotettu laitoshoito ei kaikilta osin vastaa asiakkaiden 
tarpeita. Ostopalveluna hankitaan sijaishuoltopaikkoja lapsille, joiden 
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hoito ja kuntoutus edellyttävät lapsen erityistarpeista johtuvaa hoitoa 
(mm. kulttuuriset tekijät, järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai huumei-
den myyntiin osallistuminen), jolloin sijaishuoltopaikka Helsingin ulko-
puolella on lapsen edun mukaista. 

Toivolan lastenkoti on 35-paikkainen lastenkoti, jossa on kuusi asuinyk-
sikköä. Toivolan lastenkodin tilat eivät kaikilta osin vastaa vaativan lai-
toshoidon tarpeisiin ja esimerkiksi lastensuojelulain mukaisten rajoitta-
mistoimenpiteiden toteuttaminen on vaikeaa. Toivolan lastenkodissa on 
sijoitettuna nuoria, joista valtaosa on suunnitelman mukaisesti siirty-
mässä asumisharjoitteluun, tuettuun asumiseen tai itsenäiseen asumi-
seen kevään ja syksyn 2016 aikana. Toivolan lastenkodin paikkamää-
rän vähentäminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain.

Turvapaikan hakijoiden määrä kasvoi merkittävästi viime vuoden aika-
na. Turvapaikkaa hakeneita yksintulleita alaikäisiä oli noin 3 000. Yksin 
tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden hoiva, huolenpito ja kasva-
tus järjestetään oleskeluluvan saamisen jälkeen perheryhmäkodissa, 
tuetun perhesijoituksen avulla tai muuten tarkoituksenmukaisella taval-
la. Kunta sopii Ely-keskuksen kanssa perheryhmäkodin perustamises-
ta. Perheryhmäkoti ei ole lastensuojeluyksikkö. Perheryhmäkodin toimi-
tiloista, kasvuoloista, yhdessä hoidettavien lasten määrästä ja henkilös-
töstä on voimassa, mitä lastensuojelulain 58–60§:ssa säädetään. (Laki 
kotoutumisen edistämisestä/30.12.2010/1386)

Helsinki selvittää Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa tarvetta ja edelly-
tyksiä, joilla Toivolan lastenkoti voitaisiin osana kaupungin alaikäisten 
kotouttamistoimenpiteitä osoittaa perheryhmäkotitoimintaan.

Lastenkotitoiminnan henkilöstölle on järjestetty kaksi tiedotustilaisuutta 
(14.1. ja 18.1.2016) lastenkotitoiminnan muutoksista. Toivolan lasten-
kodissa on sosiaali- ja terveysviraston yhteistoimintamenettelyjen peri-
aatteiden mukaisesti järjestetty henkilöstölle useampia yhteistoiminta-
kokouksia Toivolan lastenkodin lakkauttamisesta ja henkilöstön ase-
masta. Vakinainen henkilöstö voi jatkaa Helsingin sosiaali- ja terveysvi-
raston palveluksessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja perheiden kotiin annettavilla joustavilla ja intensiivisillä palve-
luilla vahvistetaan lasten vanhempien voimavaroja, tuetaan perheitä 
akuuteissa kriisitilanteissa ja ehkäistään lasten sijaishuollon tarvetta. 
Sijaishuollon tarpeen ehkäisemisellä tuetaan lasten mahdollisuutta 
asua omassa lähiympäristössään ja siten edistetään lasten ja perhei-
den hyvinvointia ja terveyttä.
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Lasten sijaishuollossa perhehoito on lastensuojelulain mukaisesti ensi-
sijainen sijaishuollon muoto. Perhehoidon monimuotoisuuden sekä per-
hehoidon tukipalvelujen kehittämisellä mahdollistetaan sijaishuollon tar-
peessa olevien lasten sijoittaminen enenevästi kodinomaisiin olosuhtei-
siin sijaisperheisiin ja siten edistetään lasten hyvinvointia ja terveyttä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 37

HEL 2016-001653 T 05 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.03.2016 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Rene Hursti: Pyydän asian pöydälle.

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski ja lastenkotitoiminnan päällik-
kö Pirkko Turpeinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läs-
nä tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 63
Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2016-000190 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin Seudun Mielenter-
veysseura ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jär-
jestöavustuspäätöksestä 15.12.2015, 373 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry. anoi vuodelle 2016 sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta avustusta 18 000 euroa käytettäväksi toimitilan 
vuokraan ja huoltoon, puhelin- ja muihin toimistokuluihin sekä tukihen-
kilötoiminnan koulutus-, työnohjaus- ja muihin kuluihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, 
jonka perusteluissa todettiin, että yhdistyksen toiminta on erittäin pieni-
muotoista ja toiminta rahoitettaisiin miltei ainoastaan lautakunnan mah-
dollisesti myöntämällä avustuksella. Näistä syistä avustusta toimitiloi-
hin, toimistokuluihin, tukihenkilöiden koulutukseen ja työnohjaukseen ei 
myönnetä. Lisäksi todettiin, että mielenterveystyötä tuetaan useilla 
muilla avustuksilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt yhdistykselle avustuksen 
viimeksi vuodelle 2013.

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n päätoimintamuoto on tällä 
hetkellä 15 henkilön vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta. Vuodelle 2016 
arvioidaan jäsenmaksutuloja ja tukimaksuja kertyvän yhteensä noin 2 
000 euroa. Muuten toiminta on suunniteltu rahoitettavan lautakunnan 
18 000 euron avustuksella.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdassa 2.1 todetaan muun muassa, että huomiota tulee kiinnittää 
avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen ja hakijan omaan rahoi-
tusosuuteen. Kohdassa 2.3 todetaan, että avustettavan toiminnan ra-
hoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät ja että talouden hoidossa 
on otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloi-
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hin. Nämä ehdot eivät täyty Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n 
avustushakemuksessa, koska oma rahoitusosuus on pieni ja toiminta 
on kokonaan riippuvainen lautakunnan avustuksesta. 

Yleisohjeiden kohdassa 6.1 todetaan, että avustuksia myönnettäessä 
on otettava huomioon helsinkiläisten määrä, johon yhteisön toiminta 
kohdistuu sekä avustettavan toiminnan tulokset ja laajuus. Avustusha-
kemuksessa annettujen tietojen perusteella voidaan katsoa, että toi-
minta kohdentuu pieneen helsinkiläisten määrään.

Avustuspäätöksen valmistelussa olivat mukana sosiaali- ja terveysvi-
raston psykiatria- ja päihdepalvelujen asiantuntijat, jotka priorisoivat 
avustushakemukset oman toimialansa kannalta kaupungin ohjetta nou-
dattaen. Tässä tarkastelussa Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry. 
ei tullut valituksi avustettavaksi esitettyjen joukkoon päätöksessä maini-
tuin perustein. Tarkastelu tehdään jokaisen avustushaun yhteydessä ja 
yksittäiset hakemukset tarkastellaan suhteessa koko hakemusjoukkoon 
ja käytettävissä olevaan avustusrahoitukseen. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seudun Mielenter-
veysseura ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n avustushakemus on esitys-
listan tämän asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä ko-
kouksessa sekä tiistaina 1.3.2016 klo 11.00 - 16.00 osoitteessa Kallion 
virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 1144.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 15.12.2015, 373 § on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Yhdistyksen tekemä oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian liittee-
nä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on esityslistan tämän asian liit-
teenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry. mainitsee oikaisuvaatimuk-
sessaan, että Helsingin kaupungin avustus on sille elintärkeä ja ilman 
toimitilaa yhdistyksen on mahdoton jatkaa toimintaansa. Perusteluina 
oikaisuvaatimukselle esitetään yhdistyksen toteuttaman tukihenkilötoi-
minnan merkitys ja siihen tarvittavat resurssit. Lisäksi todetaan, että 
avustuspäätöksen maininta muista avustuksista on virheellinen, koska 
yhdistys ei ole saanut muita avustuksia, eikä RAY ole myöntänyt sille 
projektirahoitusta vuodelle 2016. Tältä osin yhdistys on ymmärtänyt 
päätöksen virheellisesti, koska siinä tarkoitettiin sosiaali- ja terveyslau-
takunnan muille mielenterveys- ja päihdejärjestöille myöntämiä avus-
tuksia.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.
2 Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset 

järjestöille v. 2016
3 Oikaisuvaatimus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 

12.12.2011
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 2016 hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seudun Mielenter-
veysseura ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 27

HEL 2016-000190 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.03.2016 Pöydälle
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Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle. 

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutista kuultiin kokouksessa kutsut-
tuna asiantuntijana tästä asiasta asian numero 6 (pöytäkirjan pykälä 
25) käsittelyn yhteydessä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 64
Henkilökohtaisille avustajille maksettavat työaikakorvaukset sekä 
muut erilliset korvaukset

HEL 2016-001736 T 01 02 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vahvistaa henkilökohtaisen avun 
työnantajamallin mukaisessa työssä toimivien avustajien työaikakor-
vaukset sekä muut erilliset korvaukset seuraavasti:

- iltatyölisä, 15 % korottamattomasta tuntipalkasta, maksetaan klo 18 - 
23 välillä tehdystä työstä

- lauantaityölisä, 20 % korottamattomasta tuntipalkasta, maksetaan ar-
kilauantaina, juhannusaattona sekä muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi 
sattuvana jouluaattona tehdystä työstä

- yötyölisä, 30 % korottamattomasta tuntipalkasta klo 23 - 6 välillä teh-
dystä työstä. Henkilökohtaista apua ei pääsääntöisesti myönnetä yö-
ajaksi. Erityisen painavista syistä vammaisten sosiaalityöntekijä voi teh-
dä päätöksen henkilökohtaisen avustajan yötyökorvauksista, jos sään-
nöllistä avuntarvetta ei voida kohtuullisesti turvata muilla tavoin. Tällöin 
päätöksessä mainitaan hyväksyttyjen yötyötuntien enimmäismäärä

- työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % hänen vuosilomapalkas-
taan. Lomaraha lasketaan kunkin loman osuuden (kesäloma, talviloma) 
vuosilomapalkasta ja maksetaan sen yhteydessä. Lomarahan saami-
sen edellytyksenä on, että työntekijä aloittaa lomansa ja palaa lomal-
taan sovittuna aikana ellei lomaltapaluun esteenä ole vuosilomalain 7 § 
mainittu tai muu hyväksyttävä syy. Lomarahaan ei ole oikeutta, jos työ-
suhde puretaan tai todetaan purkautuneeksi työsopimuslain 8 luvun 
mukaisesti. Lomaraha maksetaan myös työsuhteen päättyessä loma-
korvauksesta edellyttäen, että työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti 
vähintään neljä kuukautta. Tämä ei kuitenkaan koske työntekijää, joka 
jättää irtisanomisajan noudattamatta tai päättää määräaikaisen työsuh-
teen työsopimuslain vastaisesti tai jonka työsuhde puretaan tai tode-
taan purkautuneeksi työsopimuslain 8 luvun mukaisesti

- työnantaja voi hakea avustajan palkkaan työkokemuslisää, jos avus-
tajalla on aikaisempaa työkokemusta vastaavanlaisesta työstä vähin-
tään 5 vuotta. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen 3 %:n työkokemusli-
sän maksamisesta avustajalle
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- alle 18-vuotiaana tehtyä työtä ei oteta huomioon edellä mainittua työ-
kokemuslisään oikeuttavaa aikaa laskettaessa. Eläkkeellä oleville hen-
kilökohtaisille avustajille ei työkokemuslisää korvata

- henkilökohtaisen avustajan palkkaa  korotetaan enintään yhtä henki-
lökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa vastaavalla työkokemuslisällä 

- sunnuntaityöstä korotettua palkkaa, lisä- ja ylityöstä maksettavaa kor-
vausta eikä lauantaityö-, iltatyö- ja yötyökorvauksia makseta henkilö-
kohtaisena avustajana toimivalle perheenjäsenelle tai samassa talou-
dessa asuvalle henkilölle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

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

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian sisäinen tarkastus esitti tarkastusraportissaan 
17.6.2015 toimenpidesuosituksena, että sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le valmistellaan esitys avustajille maksettavista työaikakorvauksista ja 
muista erillisistä korvauksista.

Työnantajamallissa henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudate-
taan yleistä työlainsäädäntöä. Jos henkilökohtaisen avustajan työnan-
taja kuuluu Heta-Liittoon (Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liit-
to ry), työsuhteeseen sovelletaan lisäksi Heta-Liiton ja JHL:n välistä 
henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta.

Vammaispalvelulain (3.4.1987/380 8 d §) mukaisesti kunta voi järjestää 
henkilökohtaista apua korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henki-
lökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnan-
tajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksi-
neen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät ku-
lut. Sosiaali- ja terveysvirastossa henkilökohtaisen avustajan palkan-
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maksu hoidetaan kunnan toimesta, jollei asiakas halua itse huolehtia 
ko. maksuista.

Henkilökohtaisen avustajan perustuntipalkka Helsingissä v.2016 on 
10,35 €/t (vrt. Espoo 9,70 €/t ja Vantaa 8,80 €/t).

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lautakunnan päivittämät henkilökohtaisen avustajan työaikakorvaukset 
yhdenmukaistavat ja selkiyttävät palkanmaksun käytäntöä työnantaja-
mallin mukaisen työsuhteen työntekijöille.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

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

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 65
Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisen määrääminen

HEL 2013-008251 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota 16.6.2015 tekemänsä pää-
töksen § 219 ja määrätä perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston lapsiperhei-
den hyvinvointi ja terveys -toimiston toimistopäällikön toimimaan yksi-
tyisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna 
kunnallisena valvontaviranomaisena Helsingin kaupungissa ja valvo-
maan yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamia kuraattoripalveluja.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Yksityisten sosiaalipalvelujen kunnalliset valvontaviranomaiset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n 4 kohdan mukaan 
laissa tarkoitettu valvontaviranomainen on sosiaalihuollon toimeenpa-
noon kuuluvista tehtävistä vastaava toimielin tai sen määräämä viran-
haltija. Muut valvontaviranomaiset ovat aluehallintovirasto sekä Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, jotka toimivat myös lupaviran-
omaisina.

Yksityisiä sosiaalipalveluja ympärivuorokautisesti tuottavan henkilön tai 
yhteisön on saatava aluehallintovirastolta lupa ennen toiminnan aloitta-
mista. Jos kyse on muista kuin ympärivuorokautisista sosiaalipalveluis-
ta, niiden tuottajan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista kirjallinen il-
moitus kunnalliselle toimielimelle tai sen määräämälle viranhaltijalle. Il-
moitusvelvollisuus koskee myös toiminnan lopettamista. Valvontaviran-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 44 (65)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/11
15.03.2016

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

omaisen on toimitettava edellä tarkoitetut tiedot eräin poikkeuksin viipy-
mättä aluehallintovirastolle. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta toteutetaan ensisijaisesti seu-
raamalla toimintaa ja antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista 
ohjausta ja neuvontaa. Valvontaviranomaisella on oikeus perustellusta 
syystä tarkastaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan toiminta sekä 
toiminnan järjestämisessä käytettävät tilat. Tarkastaja on päästettävä 
toimintayksikön tiloihin ja hänellä on salassapitosäännösten estämättä 
oikeus saada tieto kaikista asiakirjoista, jotka ovat välttämättömiä tar-
kastuksen toimittamiseksi. Tehdystä tarkastuksesta ja sitä koskevista 
johtopäätöksistä on ilmoitettava aluehallintovirastolle.

Valvontaviranomaisten on toimittava yhteistyössä valvontaa toteutet-
taessa, ja kunnallisen valvontaviranomaisen on heti ilmoitettava valvon-
nassa tietoonsa tulleista puutteista tai epäkohdista aluehallintovirastol-
le.

Lautakunta määräsi 16.6.2015 tekemällään päätöksellä (§ 219) lapsi-
perheiden hyvinvointi ja terveys -toimiston kouluterveydenhuollon pääl-
likön toimimaan kunnallisena valvontaviranomaisena ja valvomaan yk-
sityisten koulutuksen järjestäjien tuottamia kuraattoripalveluja. Peruste-
luna päätökselle oli, että kouluterveydenhuolto on toiminnallisesti lähei-
simmässä yhteistyössä Helsingissä koulutusta järjestävien yhteisöjen 
kanssa. 

Päätöstä on syytä muuttaa. Lautakunnan määräämät yksityisten sosi-
aalipalvelujen valvontaviranomaiset ovat kuraattoripalveluja lukuun ot-
tamatta toimistopäälliköitä, joten on tarkoituksenmukaista, että myös 
yksityisten koulutuksen järjestäjien kuraattoripalveluja valvoo toimisto-
päällikkö-tasoinen viranhaltija. Toinen syy perhepalvelujen johtajan 
määräämiselle valvomaan kyseisiä kuraattoripalveluja on se, että käy-
tännössä kouluterveydenhuollon päällikkö valmistelee kuraattoripalve-
luja koskevat valvonta-asiat. On perusteltua, että yksityisten kuraattori-
palvelujen valvontaviranomaisena toimii eri viranhaltija kuin näiden pal-
velujen valvontaan liittyvien asioiden valmistelija.    

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Yksityisten sosiaalipalvelujen kunnalliset valvontaviranomaiset
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Osastopäälliköt
Vammaistyön johtaja
Lastensuojelun johtaja
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja
Perhepalvelujen johtaja
Arviointitoiminnan johtaja
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja
Kouluterveydenhuollon päällikkö

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2015 § 219

HEL 2013-008251 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä perhe- ja sosiaalipalvelut -
osaston lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -toimiston koulutervey-
denhuollon päällikkö Tuula Salmivaara-Pesosen toimimaan yksityisistä 
sosiaalipalveluista annetun lain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna kunnalli-
sena valvontaviranomaisena Helsingin kaupungissa ja valvomaan yksi-
tyisten koulutuksen järjestäjien tuottamia kuraattoripalveluja.

20.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 66
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Oranssi ry:n kiinteistön peruskorjaukseen tarkoitetusta lainahake-
muksesta

HEL 2015-013135 T 02 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Oranssi ry pyytää Helsingin kaupunkia myöntämään järjestön koko-
naan omistamalle Oranssi Asunnot Oy:lle Helsingin kaupungin yhtei-
söille tarkoitettua sosiaalista luottoa 140 000 euroa 20 vuoden maksua-
jalla. Oranssi Asunnot Oy:n nuorisoasumistoiminta on voittoa tuottama-
tonta ja yleishyödyllistä. Lainan käyttötarkoitus on toteuttaa kaksi isoa 
peruskorjausprojektia Herttoniemessä osoitteessa Kipparinlahden Sil-
mukka 1 sijaitsevassa Oranssi Asunnot Oy:n omistamassa suojellussa 
puutalokiinteistössä.

Oranssi Asunnot Oy peruskorjaa ja kunnostaa vanhoja Museoviraston 
suojelemia rakennuksia kohtuuhintaisiksi nuorisoasunnoiksi. Asuminen 
eroaa tavallisesta vuokra-asumisesta selkeimmin asukkaiden aktiivi-
suuden vuoksi. Asuntoja voivat hakea alle 25-vuotiaat nuoret ja nuoret 
perheet. Asuntojen vuokrataso vastaa julkisyhteisöjen sosiaalisen 
asuntotuotannon tasoa.

Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa itse tai hankkii ostopalveluna sosiaali-
huoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien nojalla järjestettäviä asumis-
palveluja eri asiakasryhmille. Vuokra-asuntotoiminta ei sen sijaan kuulu 
sen järjestämisvastuulla olevien asumispalvelujen piiriin.

Lautakunta pitää kuitenkin Oranssi Asunnot Oy:n nuorisoasumistoimin-
taa tarpeellisena eikä näe estettä lainan myöntämiseen. Lainan myön-
täminen edistää kohtuuhintaisen vuokra-asuntotarjonnan ylläpitämistä. 
Lisäksi Oranssi Asunnot Oy:n asukastoiminta edistää nuorten aktiivi-
suutta ja tarjoaa mahdollisuuksia nuorten ammatilliseen kouluttautumi-
seen sekä työllistymiseen."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Oranssi ry pyytää Helsingin kaupunkia myöntämään järjestön koko-
naan omistamalle Oranssi Asunnot Oy:lle Helsingin kaupungin yhtei-
söille tarkoitettua sosiaalista luottoa 140 000 euroa Herttoniemessä 
osoitteessa Kipparinlahden Silmukka 1 sijaitsevassa Oranssi Asunnot 
Oy:n omistaman suojellun puutalokiinteistön peruskorjaukseen.

Oranssi ry on saanut Helsingin kaupungin sosiaalista luottoa vuosina 
2012 ja 2014. Luottojen avulla yhdistys on pystynyt järjestelemään 
pankkilainansa ja saamaan taloutensa tasapainoon.

Nuorille ja nuorille aikuisille ei ole riittävästi asuntoja tarjolla Helsingis-
sä. Kullekin ensimmäisen kodin löytäminen on tärkeä asia. Virastolla ei 
ole tarjota asuntoja, joten auttamisessa ollaan riippuvaisia asuntomark-
kinoilla olevista asunnosta. Niistä pieni osa on nuorille kohdennettu. 
Oranssi ry:n toimintaa tukemalla kaupunki vaikuttaa asuntokannan koh-
tuuhintaisuuteen, joka osaltaan mahdollistaa asukkaiden itsenäisen toi-
meentulon. Näin tulee myös huomioitua olemassa olevan asuntokan-
nan tehokas käyttö ja se, että vuokra-asuntokanta sijoittuu ympäri kau-
punkia eikä eriydy vain tietyille asuinalueille.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa anta-
maan lausunnon lainahakemuksesta.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 67
Sosiaali- ja terveyslautakunnnan lausunto kiinteistölautakunnalle  
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosiksi 2017-2026

HEL 2016-001727 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kiinteistölautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

"Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2017–2026

Sosiaali- ja terveysviraston lisäykset ja muutokset on merkitty liittee-
seen 3 punaisella.

Uudisrakennushankkeet

Listalla on kolme sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushanketta: 
Laakson sairaala-alueen uudisrakennushanke, Malmin sairaalan laa-
jennus ja Outamon oppilaskodin uudisrakennus ns. osasto Nelonen. 
Hankkeet ovat viraston suunnitelmien mukaiset. 

Korjaushankkeet

Kiinteistöviraston listalla on seitsemän korjaushanketta: Hyvösen las-
tenkoti, Karviaismäen toimintakeskus, Malmin päivystyssairaala, Outa-
mon lastenkoti, Sofianlehdonkatu 8, Suursuon sairaala ja Tervalammen 
kuntoutuskeskus.

Malmin sairaalan rakennuksen 18 korjaustoimenpiteitä ei ole suunnitel-
tu yhteistyössä viraston kanssa. Esitetyt korjaukset voivat edellyttää 
väistötilajärjestelyjä, joiden toteuttamiseen tarvitaan aikaa. Ohjelmassa 
korjaustyöt on ajoitettu alkamaan elokuussa 2016, mikä on käyttäjien 
kannalta liian aikaisin.

Sofianlehdon hankkeen korjaustyöt tulee aloittaa vuonna 2016, jotta la-
kisääteinen kehitysvammaisten laitoshuollon purku jatkuu aikataulun 
mukaisesti ja Killinmäen rakennuksista voidaan luopua.

Suursuon sairaalan hanketta voidaan siirtää eteenpäin.

Tervalammen kuntoutuskeskus -hanketta voidaan siirtää eteenpäin

Seuraavat hankkeet tulee lisätä:
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 Kallion virastotalo, Toinen linja 4, yhden kerroksen muuttaminen 
monitilatoimistoksi, 2017, 1550 m2, 1 miljoona euroa

 Kallion virastotalo, perhekeskuksen tilojen muutostyöt, 2018-2019, 
4500 m2, 5 miljoonaa euroa

 Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, Oltermannintie 
32,kahden rakennuksen muutokset ryhmäkodeiksi (B, G, F tai H), 7 
200 m2, valmis 2018

 Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, Oltermannintie 
32,kahden rakennuksen muutokset ryhmäkodeiksi (B, G, F tai H), 7 
200 m2, valmis 2019

 Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus, Punahilkantie 16, tiiliver-
houksen uusiminen tulee sovittaa yhteen mahdollisesti tarvittavien 
väistötilojen kanssa.

Vuosina 2017 - 2019 toteutettavat vuokra- ja osakekohteet

Sosiaali- ja terveysviraston lisäykset ja muutokset on merkitty liittee-
seen 4 punaisella.

Yhteishankkeet

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on suunnitelmien mukainen 
ja valmistuu vuonna 2017. Kiinteistöviraston tilakeskus selvittää kes-
kustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen sijaintia ja 
kokoa. 

Vuosaaren monipalvelukeskus -hanke jaetaan kahteen vaiheeseen:

 Vuonna 2017 toteutetaan Vuosaaren Albatross -rakennuksessa 
muutostyöt terveys- ja hyvinvointikeskukselle ja perhekeskukselle. 
Lisätilaa tarvitaan noin 1200 m2. Tilojen muutostöiden kustannusar-
vio on noin 3 miljoonaa euroa. Samalla voidaan luopua 2000 m2 ul-
kopuolisista vuokratiloista.

 Vuosina 2018 - 19 rakennetaan saman korttelin yhteyteen monipuo-
lisen palvelukeskuksen uudisrakennus, jonka laajuus on noin 14 
000 m2.Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Terveys- ja päihdepalvelut

Mannerheimintie 172 hammashoitolan korvaavien 400 htm2 tilojen ai-
kataulu on riippuvainen nykyisen kiinteistön purkamisen aikataulusta, 
joka täsmentyy myöhemmin. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelulla on 22 hanketta, jotka ovat suunnitelman 
mukaisia seuraavin täydennyksin:
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 Oulunkylä, 28131/1 on kehitysvammaisten asuntoryhmä ja ryhmä-
koti Oma Orsi, Risupadontie

 Kehitysvammaisten asuntoryhmä A:lle on osoitettu tontti Kruunu-
vuorenrannasta, Haakoninlahdesta

 Kruunuvuorenranta 49090/2 kehitysvammaisten ryhmäkoti toteute-
taan kehitysvammaisten asuntoryhmänä

 Laajasalo, 49079/4, kehitysvammaisten ryhmäkoti Gunillankuja, to-
teutetaan Pasilan ryhmäkotia korvaavana

 Jätkäsaari 2, kehitysvammaisten asuntoryhmä, seitsemän tuki-
asuntoa (yksiöitä) vuosina 2016–18, hankkeelle on osoitettu tontti 
20007/18

 Malmin lastenkodin Karviaistien pienyksikön hanke tulee toteuttaa 
ohjelman mukaisesti.

Ohjelmaan tulee lisätä kaksi ammatillista perhekotia, molempien laa-
juus 200 m2.

Kaikkien kehitysvammaisten ryhmäkoti- ja asuntoryhmähankkeiden to-
teutusta tulee nopeuttaa, jotta ne valmistuisivat mahdollisimman pian. 
Killinmäen laitosrakennuksesta on luovuttava viimeistään vuoden 2018 
loppuun mennessä. Laitoshoitoa korvaavien tilojen tulee olla käyttöön 
otettavissa viimeistään vuoden 2018 lopussa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 10 hanketta ovat viraston 
suunnitelmien mukaiset. Hankkeet edellyttävät väistötiloja, jotka pitää 
huomioida hankesuunnittelussa. 

Ohjelmasta puuttuu etelän monipuolinen palvelukeskus, joka sijoitetaan 
Marian sairaalan tontille ja tulee toteuttaa vuosina 2019 - 20, laajuus 17 
000 m2.

Ohjelmasta puuttuu myöhemmille vuosille suunnitellut hankkeet:

 Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, C -talon peruskor-
jaus vuosina 2020 -21

 Kannelmäki-Malminkartanon monipuolinen palvelukeskus vuosina 
2022 -23

Sosiaali- ja terveysviraston priorisointi

Investointihankkeet:

1. Sofianlehdonkatu 8, molemmat A-talon korjaushankkeet tulee 
toteuttaa vuonna 2016

2.  Outamon oppilaskoti, osasto nelonen
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3. Kallion virastotalo, perhekeskuksen tilat
4. Kallion virastotalo, monitilatoimisto
5. Laakson sairaala
6. Malmin sairaalan laajennus
7. Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus, tiiliverhouksen uusi-

minen
8. Teinilän lastenkoti, perusparannus ja laajennus
9. Karviaismäen toimintakeskus

10. Kustaankartanon talojen muutokset ja peruskorjaukset
11. Outamon oppilaskoti, päärakennuksen peruskorjaus
12. Suursuon sairaalan yhdysosan peruskorjaus
13. Tervalammen kuntoutuskeskus

Vuokra- ja osakekohteet priorisoidaan ehdotuksessa olevan valmistu-
misvuoden mukaan:

1. Kiireellisimpiä ovat kehitysvammaisten hankkeet, jotka korvaa-
vat laitoshoitoa ja joiden toteuduttua päästään eroon kehitys-
vammalaitoksista

2. Muut kehitysvammaisten asumishankkeet
3. Vuosaaren Albatrossin muutostyöt terveys- ja hyvinvointikeskuk-

seksi ja perhekeskukseksi
4. Marian monipuolinen palvelukeskus
5. Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus
6. Muut vuokra- ja osakekohteet valmistumisvuoden vuosiluvun 

mukaan."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 TAE 2017-26_talonrakennushankkeet_(versio 8.2.2016)_lausuntover-
sio_Sote

2 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2017-2019 pääomitettu-
na_05022016_Sote

3 Viraston muutosesitykset 2017 – 2026 talonrakennushankkeiden lau-
suntoversioon

4 Viraston muutosesitykset vuokra- ja osakehanke-ehdotuksiin vuosille 
2017-2019

5 Hanketarvekartoituslomake, Kallion virastotalon yhden kerroksen muut-
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taminen monitilatoimistoksi
6 Hanketarvekartoituslomake, Vuosaaren Albatrossin muutostyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnal-
ta lausuntoa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnokses-
ta vuosille 2017–2026 ja ehdotuksesta vuokra- ja osakekohteiden 
suunnitteilla olevista uudis- ja peruskorjaushankkeista vuosiksi 2017–
2019. Rakentamisohjelmaan on ohjelmoitu enimmäismäärä hallinto-
kunnan ehdottamia hankkeita.

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteena on, että 
kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan 
määrä ei kasva strategiakaudella. Lisäksi talonrakennushankkeiden in-
vestoinneille on asetettu euromääräinen vuositaso kullekin vuodelle. 
Vuoden 2016 talousarvion investointiohjelman vuositasoksi on asetettu 
strategiaohjelman mukaisesti 468 miljoonaa euroa. Kun kaupunginhalli-
tus on hyväksynyt vuosien 2017–2026 raamin maaliskuussa 2016, tila-
keskus joutuu sopeuttamaan kiinteistölautakunnalle valmisteltavan ta-
lonrakennushankkeiden rakentamisohjelman vuosiksi 2017–2026 raa-
min mukaiseksi.

Tämän vuoksi hallintokuntia on pyydetty priorisoimaan hankkeensa 
mahdollisen karsimisen helpottamiseksi.

Sosiaali- ja terveysviraston talonrakennushankkeiden rakentamisohjel-
maluonnos vuosiksi 2016–2025 on liitteenä 1 ja ehdotus vuokra- ja 
osakekohteiden suunnitteilla olevista uudis- ja peruskorjaushankkeista 
on liitteenä 2. 

Lausunto kiinteistölautakunnalle tulee toimittaa 24.3.2016 mennessä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 TAE 2017-26_talonrakennushankkeet_(versio 8.2.2016)_lausuntover-
sio_Sote

2 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2017-2019 pääomitettu-
na_05022016_Sote

3 Viraston muutosesitykset 2017 – 2026 talonrakennushankkeiden lau-
suntoversioon

4 Viraston muutosesitykset vuokra- ja osakehanke-ehdotuksiin vuosille 
2017-2019

5 Hanketarvekartoituslomake, Kallion virastotalon yhden kerroksen muut-
taminen monitilatoimistoksi

6 Hanketarvekartoituslomake, Vuosaaren Albatrossin muutostyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 68
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 3.3.2016

8 § Lastensuojelutietojen luovuttaminen lapsen toiselle huoltajalle huol-
tajan vastustuksesta huolimatta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

10 § Päätös toimeentulotukiasiakkaiden hautauspalvelujen optiokau-
desta

11 § Yksityishenkilön velkajärjestelyyn perustuvasta lisäsuoritusvelvolli-
suudesta luopuminen, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 23 kohta

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 29.2.2016

14 § Hammashoitomaksun poistamisvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom 25 kohta

15 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
vuonna 2016

Osastopäällikkö 3.3.2016

16 § Hammashoidon asiakasmaksujen poistovaatimus, Salassa pidet-
tävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 9.3.2016

17 § Päivätoimintakeskus Villa Sture, aukioloajan muutos

18 § Käyttösuunnitelman 2016 mukaiset toiminnanmuutokset psykiatri-
sessa sairaalahoidossa

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
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Osastopäällikkö 10.3.2016                                                         

12 § Helsingin kaupungin sairaaloiden viikonloppu- ja pyhäpäivystyk-
sen vuokratyövoiman suorahankinta optiokaudelle

13 § Madetojan palvelutalon asukaspaikkojen vähentäminen

15 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston henkilöstötoimikun-
nan asettaminen

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 1.3.2016

71 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista lonkkahousuista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 2.3.2016

72 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista rahoista, Salassa pidettä-
vä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 4.3.2016

73 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta kellosta ja kadonneista 
korvakoruista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 7.3.2016

74 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisesti määrätyn lääkkeen kus-
tannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

75 § Vahingonkorvausvaatimus yksityisen hammashoidon kustannuk-
sista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 8.3.2016

76 § vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta hammasproteesista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 9.3.2016

77 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamista avaimista, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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Osastopäällikkö 10.3.2016

78 § Vahingonkorvausvaatimus yksityislääkärikäynnin kustannuksista 
ja menetetystä ajasta sekä matka- ja puhelinkuluista, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

79 § Vahingonkorvausvaatimus suun terveydenhuollon asiakasmak-
susta ja yksityisen hammashoidon kustannuksista, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

80 § Vahinkoilmoitus rikkoutuneesta työpuhelimesta

Osastopäällikkö 11.3.2016

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

82 § Vahingonkorvausvaatimus lääkevoiteesta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 14.3.2016

83 § Autovahinkoilmoitus

84 § Sijoituslapsen rikkoma matkapuhelin, Salassa pidettävä JulkL 24 
§ 1 mom 25 kohta

85 § Vahingonkorvausvaatimus Malmin sairaalassa kadonneesta poti-
laan älypuhelimesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

86 § Vahingonkorvausvaatimus koskien väärin tilatusta kuljetuksesta 
aiheutuneista kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 7.3.2016

10 § Sosiaali- ja terveysvirasto, Terveyserot-poiminta Pegasos-potilas-
tietojärjestelmästä

Osastopäällikkö 9.3.2016

11 § Sosiaali- ja terveysviraston SOSDW-ylläpitopalvelun hankkiminen 
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ajalle 1.3.2016-28.2.2017

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
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
vs. virastopäällikkö
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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§ 69
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 1.3.2016

29 § Lastenkotitoiminnan lastensuojelulaitosten varallaolojärjestelmän 
toteuttaminen 15.3.2016

Virastopäällikkö 2.3.2016

31 § Vammaistyön perhehoitajien palkkioiden ja korvausten tarkistus 
vuonna 2016

32 § Sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösvallan käyttämi-
nen yksilöhuollon asioissa 1.3.2016 lukien

33 § Rinnekotipalvelut, sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana

Virastopäällikkö 10.3.2016

40 § Päihdelääkäripalvelujen hankinta

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen

Esittelijä
osastopäällikkö
Pia Panhelainen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijä
osastopäällikkö
Pia Panhelainen

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 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68 ja 69 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 63 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

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

Valitusperusteet
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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:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen 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
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

 (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.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 64 ja 65 §: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.
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Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

 (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 täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 64 (65)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

15.03.2016

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

 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.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Gunvor Brettschneider

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 23.03.2016.


