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Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Heistaro, Sami
Hursti, Rene
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Tuure, Tuomas
Vuorjoki, Anna läsnä: 95 § - 98 §, klo 16:15 - 18:46
Juva, Katriina varajäsen
Riittinen, Leena varajäsen
Tasmuth, Tiina varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha vs. virastopäällikkö
poissa: 109§

Mäki, Tiina osastopäällikkö
Peiponen, Arja vs. osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Sulavuori, Maarit nuorten palvelujen ja aikuissosiaali-

työn johtaja
Turpeinen, Leena vs. osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Korhonen, Soili suunnittelija
Lehtonen, Harri J. lakimies
Lampinen, Reija vammaisasiamies

läsnä: 97 §, klo 16:18 - 16:47
Vertainen, Mika hankinta-asiantuntija

läsnä: 98 §, klo 18:34 - 18:46
Westergård, Mikaela vammaistyön johtaja

läsnä: 97 §, klo 16:18 - 18:03

Puheenjohtaja

Maija Anttila 95-109 §
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Esittelijät

Juha Jolkkonen vs. virastopäällikkö
95-108 §

Leena Turpeinen vs. osastopäällikkö
109 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen suunnittelija
95-109 §
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§ Asia

95 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

96 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

97 Sotep/3 Ilmoitusasiat

98 Sotep/4 Eteläisen ja kaakkoisen kotihoitoyksikön kotiaterioiden hankinnan peri-
aatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen

99 Sotep/5 Sosiaali- ja terveysviraston kauppapalvelujen hankinnan periaatteista 
ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen

100 Sotep/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Hel-
singin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017 - 2024

101 Sotep/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettujen Wallgren ja Honkasalo valtuustoaloitteesta hätämajoituksen 
järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta

102 Sotep/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Hakasen toivomusponnesta asukastila Mellarin ja kirjaston suun-
nittelusta yhdessä asukkaiden kanssa

103 Sotep/9 Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen peruskorjauksen hanke-
suunnitelma ja tarvepäätös sekä esitys hankesuunnitelman hyväksy-
misestä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle

104 Sotep/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuo-
den 2015 arviointikertomuksesta

105 Sotep/11 Sote-lautakunnan jäsenen osallistuminen koulutustapahtumaan

106 Sotep/12 Terveysaseman terveyskeskuslääkärin virkasuhteen irtisanomista kos-
keva oikaisuvaatimus

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

108 Sotep/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

109 Sotep/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 95
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 esittelijän ehdotuksesta poiketen pöytäkirjantarkastajaksi 
jäsen Gunvor Brettschneiderin ja varatarkastajaksi jäsen Sami Heista-
ron.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Laura Nordströmin ja vara-
tarkastajaksi jäsen Sami Heistaron.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 96
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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§ 97
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Ilmoitusasioissa vammaisasiamies Reija Lampinen esitteli yhdenvertai-
suuslakia ja vammaispalvelujen johtaja Mikaela Westergård vammais-
palveluista tehdyn ulkopuolisen asiatuntija-arvioinnin keskeisimpiä tu-
loksia ja johtopäätöksiä. Lisäksi vs. virastopäällikkö Juha Jolkkonen 
esitteli tilannekatsauksen pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyden-
huollon toimialuetta koskevasta valmistelusta (sote-valmistelusta).

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(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):

Yhdenvertaisuuslaki. Paikalla kutsuttuna asiantuntijana vammaisasia-
mies Reija Lampinen.

Vammaispalveluista tehdyn ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin keskei-
set tulokset ja johtopäätökset. Paikalla kutsuttuna asiantuntijana vam-
maistyön johtaja Mikaela Westergård.

Virastopäällikön tilannekatsaus pääkaupunkiseudun sote-valmistelusta

Khs 4.4.2016 § 297 Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja ta-
lousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017-2019 laatimisohjeet
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Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 98
Eteläisen ja kaakkoisen kotihoitoyksikön kotiaterioiden hankinnan 
periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen

HEL 2016-004508 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Jouko Malinen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A  Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä kotiateriapalveluja 
koskevan hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosi-
aali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa 
välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B  Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa talous- ja tu-
kipalvelut -osaston osastopäällikön

- tekemään hankinnasta päätöksen 

- päättämään optiokauden käyttöönotosta 

- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset 
sekä 

- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista. 

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 6 (59)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/4
03.05.2016

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

Hankinta-asiantuntija Mika Vertainen on kutsuttuna asiantuntijana läs-
nä tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.5.2015 § 162 päättänyt viranhalti-
joiden hankintavaltuuksista siten, että osastopäällikön osalta vahvistet-
tu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta 
oikeuttaa talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön tekemään 
hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 
500 000 euroa.

Kilpailutuksen taustaa

Helsingin kaupunginvaltuusto on 8.10.2014 (§ 322) kehottanut sosiaali- 
ja terveyslautakuntaa lisäämään ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen 
määrän viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan 
noin 20 prosenttiin viraston tarvitsemista ruokahuoltopalveluista. Pää-
töksessä myös todetaan, että tarjouskilpailun voittanut tarjoaja on vel-
vollinen ottamaan liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailu-
tuksen kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän Helsingin kaupungin 
liikelaitoksen henkilöstön.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 24.11.2015 (§ 344) hyväksynyt ruoka-
huoltopalvelujen kilpailutussuunnitelman, minkä mukaan kilpailutetaan 
viiden vuoden kuluessa 20 prosenttia viraston ruokahuoltopalveluista. 
Kotiaterioiden hankinta muodostaa 1,5 prosenttia lautakunnan hyväk-
symästä kilpailutussuunnitelmasta ja 25 prosenttia Helsingin kaupungin 
palvelukeskus -liikelaitoksen sosiaali- ja terveysvirastolle tuottamista 
kotiaterioista. 

Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveysviraston järjestämät kotia-
teriapalvelut eteläisen ja kaakkoisen alueen kotihoidon asiakkaille. 
Hankinnan kohteen asiakkaat ovat ikääntyneitä helsinkiläisiä, joilla on 
usein lievästi alentunut fyysinen toimintakyky ja/tai he ovat muistisairai-
ta, jotka vielä pärjäävät itsenäisesti omassa tutussa elinympäristössään 
mm. ateriapalvelujen avulla. Asiakkaina on myös rintamaveteraaneja ja 
sotainvalideja sekä omaishoidon piirissä olevia asiakkaita.

Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus käy ilmi liitteen 1 palvelukuvauk-
sesta.

Tarjouskilpailu

Sosiaali- ja terveysvirasto on valmistellut kilpailutusta tekemällä markki-
nakartoituksen hankinnan kohteesta julkaisemalla 30.10.2015 ja 
2.2.2016 tietopyynnön osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tieto-
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pyynnöllä selvitettiin markkinoilla toimivia kotiateriapalveluja tuottavia 
yrityksiä, jotka voisivat tarjota palvelujaan viraston kotihoidon asiakkail-
le. Lisäksi tietopyynnössä pyydettiin markkinoilla toimivia yrityksiä ker-
tomaan toimintatapojaan ja näkemyksiään kotiaterioiden järjestämiseen 
liittyen.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu kaupungin hankintakeskuksen 
kanssa. Hankintakeskuksen lakimies on tarkastanut asiakirjat. Tarjous-
kilpailu järjestetään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mu-
kaisella avoimella menettelyllä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu ja sen vä-
himmäisvaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä määritellään tarjoajille 
asetettavat vaatimukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista 
asemaa koskevien vaatimusten lisäksi tarjoajien edellytetään täyttävän 
tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt teknistä suorituskykyä ja kokemusta 
koskevat vaatimukset.

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

Osatarjoukset

Tarjouspyynnössä ei sallita osatarjouksia, sillä hankinnan kohteen jaka-
minen osiin ei ole tarkoituksenmukaista hankittavan palvelun laajuu-
teen nähden.

Tarjousvertailu ja palveluntuottajien lopullinen valinta

Tarjousvertailuun otetaan ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tar-
jouksille asetetut vaatimukset. Vertailuperusteena on alin hinta, jolloin 
tarjouskilpailun voittaa alimman hinnan tarjonnut tarjoaja.

Sopimuskausi ja muut ehdot

Sopimuskausi on kolme vuotta ja se on suunniteltu alkavaksi 1.2.2017. 
Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään kolmen vuoden optiokau-
teen, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken 
sopimuskauden, mikäli se on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis-
mallin vuoksi välttämätöntä.

Tarjouspyyntöön tuleva sopimusluonnos on liitteessä 2.
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Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tiedoksi

Hankinta- ja kilpailutusyksikkö
Hankintakeskus
Tukipalvelut
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§ 99
Sosiaali- ja terveysviraston kauppapalvelujen hankinnan periaatteis-
ta ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen

HEL 2016-004509 T 02 08 02 00

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia 
poistettiin esityslistalta.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
Mika Vertainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

mika.vertainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 100
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle 
Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017 - 
2024

HEL 2015-005732 T 11 00 01

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi ympäristölautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

"Ilmansuojelusuunnitelmaluonnoksen mukaan EU-maissa huonon il-
manlaadun on arvioitu aiheuttaneen noin puoli miljoonaa ennenaikaista 
kuolemaa vuonna 2012. Huono ilmanlaatu onkin suurin yksittäinen ym-
päristön terveysriski. Terveydelle haitallisimpia ovat pienhiukkaset, jot-
ka aiheuttavat sekä akuutteja että kroonisia sairauksia, kuten keuhko-
syöpää, kroonista keuhkoahtaumatautia sekä sydän- ja verisuonitaute-
ja. Pitkäaikaisen altistumisen myötä kasvaa riski myös muihin vakaviin 
terveyshaittoihin, kuten äkillisiin sepelvaltimotautikohtauksiin ja pienten 
lasten sairaalahoitoon johtaviin keuhkokuumetapauksiin sekä lievem-
piin vaikutuksiin, kuten erilaiseen oireiluun ja lisääntyneeseen lääkityk-
sen tarpeeseen. Suuri osa ulkoilman epäpuhtauksista kulkeutuu raken-
nusten sisätiloihin, joissa valtaosa altistumisesta tapahtuu.

Vilkasliikenteisillä alueilla sijaitsee useita ns. herkkiä kohteita, kuten 
kouluja, päiväkoteja, sairaaloita ja vanhusten asuintaloja, joissa oleske-
lee ilmansaasteille herkimpiä väestöryhmiä. Suunnitelmaluonnoksessa 
on useita mainintoja Töölöntullin mittausaseman ajoittain kohonneista 
pitoisuuksista. Töölöntullin läheisyydessä sijaitsee paitsi erikoissairaan-
hoidon useita sairaaloita ja poliklinikoita, myös Helsingin kaupungin 
Laakson suuri sairaala-alue. Erityisen haitallista on pitkäaikainen altis-
tus hiukkasmaisille ilmansaasteille, jota aiheuttaa esimerkiksi vilkaslii-
kenteisen tien välittömässä läheisyydessä pitkäaikainen oleskelu ja 
asuminen. Sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa painottaa, että kaikkia 
perusteltuja katupölyn torjuntatoimenpiteitä tulee käyttää, jotta terveys-
haittoja saadaan vähennettyä erityisesti Helsingin keskustan vilkkaasti 
liikennöidyillä kaduilla ja katukuiluissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä. 

Ympäristösuunnitelmaluonnoksen mukaan pienpolton aiheuttamat ter-
veyshaitat vähenevät, mikäli tulisijojen päästöjä pientaloalueilla saa-
daan pienennettyä. Päästöjen aleneminen vähentää etenkin pienten 
lasten ja iäkkäiden hengitystie- ja sydänoireita. Sosiaali- ja terveyslau-
takunta kannattaa pientaloasukkaille kohdennettuja informaatiokam-
panjoita; tietoisuuden lisääntyminen riskeistä edesauttaa altistumisen 
vähentämistoimia tulisijojen päästöjen osalta. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa omalta osaltaan ottaa vastuuta 
pääkaupunkiseudun ilmanlaadun äkillisen heikkenemisen varautumis-
suunnitelmasta osaamisalueensa puitteissa ts. haavoittuvien väestö-
ryhmien osalta. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa huomioon 
ympäristönäkökohtia esimerkiksi ikäihmisten palvelukiinteistöjen, sai-
raaloiden, terveysasemien ja muiden vastaavien kohteiden sijaintia 
suunniteltaessa tai peruskorjaustoimenpiteissä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa painottaa, että Helsingin väestö 
kasvaa ennätyksellisen nopeasti, vuosittain noin 9 000 asukkaalla. 
Seuraavan kymmenen vuoden aikana kaupungin väkiluvun ennuste-
taan kasvavan lähes 100 000 asukkaalla, joka lisää liikennettä ja siitä 
aiheutuvia ilmastohaittoja. 75–84-vuotiaiden määrän jyrkin kasvuvaihe 
ajoittuu jaksolle 2018 - 2027. Heidän määränsä tulee Helsingissä kas-
vamaan yli 80 prosenttia nykyisestä 2020-luvun loppuun mennessä. 
Kyseinen ikäryhmä on ns. haavoittuva ryhmä, jonka sairastuvuus on 
kohonnut. Tutkimukset ovat osoittaneet, että helsinkiläisillä on jo nyt 
syöpätauteja ja aivoverisuonisairauksia muuta maata enemmän. Ylei-
simpien erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttaviin sairauksiin lukeutuu 
Helsingissä krooninen verenpaine ja astma, joita sairastavien elämän-
laatua ilmasto-ongelmat saattavat alentaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa erityisesti kiinnittää huomiota il-
masto-ongelmien terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin sekä niihin toimen-
piteisiin, joilla voidaan tehokkaimmin parantaa ilmaston laatua ja edel-
leen lisätä helsinkiläisväestön hyvinvointia. Lautakunta pitää ilmansuo-
jelusuunnitelmaluonnosta tärkeänä ja käyttökelpoisena myös kaupun-
gin väestön terveysneuvonnassa ennalta ehkäisevänä interventiona 
sekä erityisesti jo oireilevien/sairastuneiden asiakkaiden ohjauksessa. 
Suunnitelmaluonnos sisältää paljon yleissivistävää tietoutta ympäristö-
asioista, joten sen hyöty henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääjänä on 
myös oleellinen. Lautakunta pitää erityisen myönteisenä asiana sitä, et-
tä monien ympäristöindikaattorien mukaan Helsingin ilmanlaatu on 
pääosin hyvää."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sirpa Hintzell, ts. ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 28529

sirpa.hintzell(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmansuojelusuunnitelman luonnos
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2 Ilmansuojelusuunnitelman liiteosa
3 HSY  taustaraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristölautakunta on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lau-
suntoa 29.4.2016 mennessä Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunni-
telmasta 2017−2024.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sirpa Hintzell, ts. ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 28529

sirpa.hintzell(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmansuojelusuunnitelman luonnos
2 Ilmansuojelusuunnitelman liiteosa
3 HSY  taustaraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.04.2016 § 88

HEL 2015-005732 T 11 00 01

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.04.2016 Pöydälle

Jäsen Rene Hursti pyysi asian pöydälle.
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Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sirpa Hintzell, ts. ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 28529

sirpa.hintzell(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.03.2016 § 115

HEL 2015-005732 T 11 00 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ilmansuoje-
lusuunnitelmaluonnoksen 2017-2024, suunnitelman liiteosan (Liite 2) ja 
suunnitelmaan liittyvän HSY:n taustaraportin (Liite 3) ja lähettää ne lau-
sunnoille sekä yleisön kommentoitavaksi 29.4.2016 saakka.

Lausuntoa pyydetään kaupunkiorganisaation sisällä kaupunkisuunnitte-
lulautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta, teknisten palvelujen lau-
takunnalta, rakennuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, 
Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen (HKL) johtokunnalta 
ja kaupunginkanslialta. 

Kaupunkiorganisaation ulkopuolisilta tahoilta lausunnot pyydetään alla 
mainituilta organisaatioilta. Lausunnot pyydetään lähettämään 
29.4.2016 mennessä osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi.

 Ympäristöministeriö
 Uudenmaan ELY-keskus
 Liikenne- ja viestintäministeriö
 Sosiaali- ja terveysministeriö
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 Ilmatieteen laitos
 Uudenmaan liitto
 Helsingin seudun liikenne HSL
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
 Espoon kaupunki
 Vantaan kaupunki
 Kauniaisten kaupunki
 Liikennevirasto
 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 Motiva
 Helsingin seudun kauppakamari
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 Nuohousalan keskusliitto
 Natur och Miljö
 Allergia- ja astmaliitto
 Hengitysliitto
 Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA
 Helsingin allergia- ja astmayhdistys ry
 Sisäilmayhdistys
 Asumisterveysliitto
 Hepo (Helsingin polkupyöräilijät ry)
 Suomen luonnonsuojeluliitto (Uusimaa)
 Ilmansuojeluyhdistys
 Luontoliitto (Uudenmaan piiri)
 Pääkaupunkiseudun hengitys
 Helsingin sydänyhdistys
 Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry
 Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry
 Suomen omakotiliiton Helsingin piiri ry

09.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31516

outi.vakeva(a)hel.fi
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§ 101
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettujen Wallgren ja Honkasalo valtuustoaloitteesta hätämajoi-
tuksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Katriina Juva pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marianne Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

marianne.lindqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

''Hätämajoituksen järjestämiseen on Helsingin kaupungilla olemassa 
oma sisäinen ohjeistus. Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa lisäksi voi-
massa oleva lainsäädäntö. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvi-
raston sisäistä toiminnan ohjetta ’’Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten 
tilapäinen majoitus’’ sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin, joilla ei 
ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA kansalaisiin, jotka ovat oles-
kelleet yhtä jaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä oi-
keutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröintito-
distukseen. 

Hätämajoituksella tarkoitetaan Helsingin kaupungin sisäisessä ohjees-
sa viimesijaista ratkaisua asunnon puutteesta johtuvassa akuutissa hä-
tätilanteessa. 

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankki-
maan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  Säännöksessä on kyse ihmi-
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sarvoisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja 
elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestämi-
nen jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöi-
tä. Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamise-
dellytykset on selvitettävä yksilöllisellä tarvehankinnalla. 

Sosiaali ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysy-
mys henkilön tilapäisestä, kertaluonteisesta ja viimesijaisesta majoituk-
sesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vaka-
vassa vaarassa. Toistuvassa majoituksen tarpeessa ei ole enää kyse 
edellä mainitusta hätämajoitusta edellyttävästä tilanteesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta an-
netun lain 4 §:n mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yh-
dessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toi-
mintaa hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja valtiolta, toi-
selta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä 
palvelujen tuottajalta sekä antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin. 

Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen liittyvää tilapäismajoitusta 
oman toiminnan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosiaali- ja ter-
veysvirasto on kilpailuttanut kriisimajoituksen palveluntuottajat. Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti kriisi- ja tilapäismajoi-
tuksen hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteistyössä hankintakes-
kuksen kanssa päätöksellään 12.5.2015 (§ 161)  sosiaali- ja terveys-
lautakunnan hyväksyttyä hankinnan periaatteet ja ehdot. Tarjouspyyn-
nössä ja sen palvelukuvauksessa asetettujen laadullisten vähimmäis-
vaatimusten nähtiin takaavan hankittavalle palvelulle riittävän laatuta-
son, joten tarjousvertailussa vertailuperusteena oli halvin hinta. Sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 (§ 276) valita palveluntuottajiksi 
oman toiminnan lisäksi neljä eri palveluntuottajaa. Valituilla palvelun-
tuottajilla on mahdollisuudet vastata tarpeeseen myös lyhytaikaisesti ja 
nopeasti.

Helsingin kaupungin käytössä on riittävä määrä hätämajoituspaikkoja. 
Hätämajoitus on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoi-
tusta tarvitseville eri tahojen yhteistyönä omana toimintana tai yksityi-
seltä palvelun tuottajalta ostettaessa. Lyhytaikaisen hätämajoituksen 
myöntämiseen liittyy kuitenkin aina asiakkaan kokonaistilanteen selvit-
täminen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo esimiesten sekä työntekijöiden 
toimivan lain mukaisesti. Sosiaali- ja terveysvirasto vastaa henkilöstön-
sä ohjeistamisesta ja ohjeiden lainmukaisuudesta, ja katsoo ettei henki-
löstön oikeusturvan kannalta ole perusteltua velvoittaa heitä noudatta-
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maan kirjeperusteista ohjeistusta ohi työnjohdon linjausten, eikä aset-
taa henkilöstölle laajempia velvollisuuksia kuin heillä työ- tai virkatehtä-
vänsä sekä kansalaisvelvollisuuksiensa vuoksi on. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan mukaan kaupungin sisäinen ohjeistus ei ole vastoin voi-
massa olevaa lainsäädäntöä, eikä sen muuttamiselle eikä kumoamisel-
le ole perustetta. Tästä johtuen kaupungin työntekijöille toimitettava kir-
jallinen ohje on perusteeton. 

Helsingin kaupunki kouluttaa ja tiedottaa henkilöstöään säännöllisesti. 
Säännöllisen koulutuksen ja tiedottamisen kautta varmistutaan henki-
löstön osaamisesta myös hätämajoituksen järjestämisen osalta.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunki järjestää hätämajoitusta lainsäädännön mukaisesti. 
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttä-
mää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  

Kolmannen maan kansalaisille sekä EU/ETA kansalaisille, jotka ovat 
oleskelleet yhtäjaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä 
oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröinti-
todistukseen, järjestetty hätämajoitus ei vaikuta helsinkiläisten asunnot-
tomien mahdollisuuteen saada tarvitsemaansa hätämajoitusta. Hätä-
majoitus on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta 
tarvitseville." 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
30.6.2016 mennessä lausuntoa valtuutettujen Thomas Wallgren ja Ve-
ronika Honkasalon 16.3.2016 valtuustoaloitteesta hätämajoituksen jär-
jestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta. 

’’Helsingin huolehdittava siitä, että hätämajoituksen järjestäminen nou-
dattaa perustuslakia

Mediassa on esitetty, että kaupungin työntekijöitä on viime tammikuun 
(2016) pakkasilla ohjeistettu tavalla joka on vaarantanut ihmishenkiä. 
Mediassa on myös väitetty, että sosiaalityön päivystyksen työntekijöi-
den mukaan Helsingissä on riittämättömästi hätämajoituspaikkoja. (Ks. 
esim. Voima lehti 1/2016, ss 11-12.) Tämän lisäksi on ilmennyt, että so-
te-viraston hätämajoitusta koskeva ohjeistus sitouttaa hätämajoituksen 
tarjoamiseen maasta poistumiseen, mikä on perustuslain vastaista. Hä-
tämajoituksen ajallinen rajaaminen ei myöskään ole lainmukaista.
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Oikeusasiamies on antanut kriittisen lausunnon Sosiaali-ja terveysmi-
nisteriön hätämajoituksen linjauksiin liittyen, joita myös Helsingin virka-
miehet kertovat noudattavansa.

Ehdotamme, että valtuusto lähettää kaikille kaupungin työntekijöille kir-
jallisen ohjeen, jonka mukaan kovilla pakkasilla ja muissa vaaratilan-
teissa jokainen työntekijä on aina velvollinen ensisijaisesti tekemään 
ratkaisujaan Suomen perustuslain ja muiden oikeudellisesti sitovien 
velvoitteiden perusteella. Esimerkiksi lämmin yösija on aina jokaisen 
Helsingissä oleskelevan ihmisen subjektiivinen oikeus. Kirjeessä on, 
kaiken epäselvyyden välttämiseksi syytä korostaa, että ohje on aina 
ehdottoman velvoittava, kaikista mahdollisista muista, kenties epäsel-
vistä tai muita tulkintoja näennäisesti mahdollistavista ohjeista riippu-
matta. Toisin sanoen, koska. kuten apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 
on aivan oikein todennut, "sosiaalityön ammattilaisilla on harkintamah-
dollisuus (hätämajoitus)asiassa", niin harkintamahdollisuutta ei Helsin-
gissä saa missään oloissa käyttää tavalla joka vaarantaa perusoikeuk-
sien toteutumista.

Samalla kehoitamme kaupunginhallitusta selvittämään, miten hätäma-
joituksen riittävä tarjonta voidaan jatkossa turvata niin, että paikkamää-
riä lisättäisiin järjestämällä hätämajoitusta kaupungin omana toimintana 
tai yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa ilman että paikkoja joudu-
taan ostamaan kriisitilanteissa kalliiseen hintaan yksityisiltä voittoa ta-
voittelevilta yrittäjiltä.’’

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marianne Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

marianne.lindqvist(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 102
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Hakasen toivomusponnesta asukastila Mellarin ja kirjaston 
suunnittelusta yhdessä asukkaiden kanssa

HEL 2016-003138 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Mellarissa toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveysviraston idän päihde-
poliklinikkaan kuuluva avokuntoutusyksikkö. Mellarissa on erityyppistä 
avokuntoutusta sekä mielenterveys- että päihdeasiakkaille. Mellarin ti-
loja käytetään myös eri yhteisöjen muuhun toimintaan, kuten kulttuuri-
tapahtumiin, asukasiltoihin ja kokouksiin. Toiminta on luonteeltaan mo-
niarvoista ja mahdollistaa osaltaan alueen asukkaiden osallisuuden, 
yhteisöllisyyden ja lisää kaupunkiturvallisuutta. 

”Vetoa ja voimaa Mellunkylään” on vahva paikallinen verkosto, jossa 
toimivat yhdessä sekä kunnan eri sektorit, mutta myös yhdistykset ja 
monikulttuuriset yhteisöt. Verkoston kautta on mahdollista rekrytoida 
esimerkiksi käyttäjäraati suunnittelemaan tulevaa yhteistä toimintaa. 
Alueen oma Mellunmäki-yhdistys toimii myös tässä verkostossa. 

Yhteissuunnittelu tuo monipuolisesti esille erilaisia näkökulmia ja palve-
luista tulee näin asiakaslähtöisempiä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pi-
tää osallisuutta kaikissa muodoissaan tärkeänä strategisena painopis-
teenä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asukastila on asukkaita lähellä oleva tila, johon ammattityöntekijät voi-
vat jalkauttaa asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Myös yhteisöt tarvitse-
vat tiloja, joissa toimia. Yhteisöllisyys tukee terveyttä ja hyvinvointia. 
Hyvin suunniteltu asukastila kaventaa osaltaan terveys- ja hyvinvointie-
roja."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta 20.5.2015 men-
nessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.3.2016 § 55 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellun-
mäki) korttelin 47203 tonttien 19, 22, 23 ja 24 sekä katu- ja puistoaluei-
den (muodostuu uusi kortteli 47229) asemakaavan muutosehdotuksen 
20.8.2013 päivätyn piirustuksen nro 12215 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään asemakaavamuutoksen valtuusto edellyttää, että selvi-
tetään miten asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelu voidaan tehdä 
yhdessä asukkaiden kanssa (Yrjö Hakanen).

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 21 (59)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/9
03.05.2016

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

§ 103
Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen peruskorjauksen han-
kesuunnitelma ja tarvepäätös sekä esitys hankesuunnitelman hy-
väksymisestä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuus-
tolle

HEL 2013-016257 T 10 06 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- hyväksyä osaltaan Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen perus-
korjauksen 31.3.2016 päivätyn hankesuunnitelman ja 

- tehdä hankkeesta tarvepäätöksen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esitti hankesuunnitelman kaupun-
ginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi
Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen peruskorjaus sisältyy kau-
punginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymään vuokra- ja osakeohjelmaan 
vuosille 2016 -2018 vuosina 2017 -18 toteutettavana hankkeena. Tä-
mänhetkisen aikataulun mukaan rakentaminen alkaa helmikuussa 
vuonna 2018 ja peruskorjauksen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 
vuonna 2020.

Peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan rakennuksen kerroksiin 3-7 
kuhunkin kaksi ryhmäkotia ja 2. kerrokseen yksi ryhmäkoti. Ryhmäko-
deissa on 11 -13 asuntoa ja yhteensä asuntoja on peruskorjauksen jäl-
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keen 136. Muutoksen yhteydessä laitoshoito muuttuu ryhmäkotimuotoi-
seksi palveluasumiseksi ja asukkaiden kanssa solmitaan vuokrasopi-
mukset asunnoista ja niihin jyvitetyistä yhteistiloista.

Rakennuksen kahteen ensimmäiseen kerrokseen toteutetaan perus-
korjauksen yhteydessä muutoksia, joiden avulla palvelukeskukselle, 
päivätoiminnalle ja kotihoidolle saadaan nykyistä toimivammat tilat. 

Hankkeessa on yhteensä 11 284 m2 huoneistoalaa. Tästä ryhmäkotien 
osuus on 7002 htm2 ja palvelutilojen (sisältää palvelukeskuksen, päivä-
toiminnan ja kotihoidon tilat sekä yhteistilat) 4282 htm2.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) rakennuttaa hankkeen ja ha-
kee sille rahoituksen. Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
selta (Ara) tullaan hakemaan syksyllä 2016 palveluasumisen osuuteen 
korkotukilainaa ja siihen liittyvää erityisasumisen investointiavustusta. 
Ara on antanut vastaaviin kohteisiin investointiavustusta 40 % kustan-
nuksista. Kiinteistöyhtiö saa arvonlisäveropalautuksen, joten kustan-
nukset ovat arvonlisäverottomia. Palvelukeskuksen osuus rahoitetaan 
kaupungin muulla lainalla.

Helsingin asuntotuotantotoimiston (Att) arvion mukaan rakennuskus-
tannukset ovat arvonlisäverottomina yhteensä 30,7 miljoonaa euroa 
(alv 0 %). Arvonlisäverollisina rakennuskustannukset ovat yhteensä 
38,1 miljoonaa euroa (alv 24 %) kustannustasossa rakennushintain-
deksi (RI) 100,1 (helmikuu 2016). Huoneistoneliötä kohden kustannuk-
set ovat arvonlisäverottomina 2719 euroa/htm2 ja arvonlisäverollisina 
(24 %) 3372 euroa/htm2. Ryhmäkotien osuus kustannuksista on yh-
teensä 19,1 milj. euroa ja palvelutilojen osuus 11,6 milj. euroa (alv = 0 
%)

Heka arvioi vuokrakustannuksiksi peruskorjaus- ja muutostöiden jäl-
keen 14,50 euroa/m2/kk oletuksella, että ryhmäkotien osuuteen saa-
daan erityisryhmien investointiavustusta 40 % kustannuksista. Tällä 
hetkellä vuokra on 12,23 euroa/m2/kk.

Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta. Vastaavankokoinen uu-
disrakennushanke tulisi Att:n kustannusarvion mukaan maksamaan 
noin 47 milj. euroa ja vanhan rakennuksen purkukustannukset olisivat 
1,3 milj. euroa (alv = 24 %). 

Suunnitelmien mukaan monipuolisen palvelukeskuksen toiminta siirre-
tään peruskorjauksen ajaksi Herttoniemen sairaalaan. Kiinteistöviras-
ton tilakeskus etsii Myllypuron kotihoidolle väistötilat Myllypuron alueel-
ta.
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Hankesuunnitelman hyväksyy osaltaan Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n hallitus. Palvelutilojen osalta hankesuunnitelman hyväksyy kau-
punginvaltuusto.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi
Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen peruskorjauksen hanke-
suunnitelma 31.3.2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Heka Oy
Asuntotuotantotoimisto
Kiinteistöviraston tilakeskus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 24 (59)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/10
03.05.2016

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

§ 104
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2015 arviointikertomuksesta

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi tarkastuslautakunnan arviointikerto-
muksesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Arviointikertomuksen kohta 2.1: Tarkastuslautakunnan antamien suositusten vai-
kuttavuuden arviointi

Vuoden 2013 arviointikertomuksessa sosiaali- ja terveysvirasto sai suo-
situksia liittyen mm. sitovien toiminnallisten tavoitteiden seurantaan ja 
dokumentointiin, tavoitteiden esittämiseen, hankinta- ja kilpailuttamiso-
saamiseen, tietojärjestelmien kustannushyötyanalyysiin, toimenpiteisiin 
kaupunkilaisten terveyserojen kaventamiseksi, nuorten toimeentulotu-
kiasiakkaiden syrjäytymisen ehkäisemiseen, kuntouttavan työtoiminnan 
tuloksiin, nuorten päihdehuoltoon pääsyyn, vammaispalvelulain henki-
lökohtaisen avustajapalvelun toteutumiseen sekä omaishoidon lakisää-
teisen vapaan järjestämiseen ja riittävyyteen.

Sosiaali- ja terveysvirasto on ryhtynyt toimenpiteisiin tarkastuslautakun-
nan vuonna 2013 antamien suositusten pohjalta.

Hankinta- ja kilpailuttamisosaamisesta vuoden 2015 tarkastusraportis-
sa todetaan, että suositukset ovat toteutuneet melko hyvin. Hankinta- ja 
kilpailuttamisosaamisen kehittämisellä on ollut myönteisiä vaikutuksia 
sosiaali- ja terveysviraston hankintaprosessiin. Esimerkiksi sosiaalisia 
kriteerejä ja ympäristönäkökohtia on sisällytetty kilpailutuksiin. Myös 
sopimuskauden aikaista toimintaa on tehostettu. Hankinta-asiantuntijat 
pitävät sopimuksen allekirjoituksen jälkeen a.o. toiminnan osastossa ti-
laisuuden, jossa käydään läpi sopimus, kerrotaan sopimuksen valvon-
nan tärkeydestä ja sovitaan reklamaatioon liittyvistä toimintatavoista.

Vuoden 2015 arviointikertomuksessa todetaan virastojen tietojärjestel-
mähankkeissa tavoitteiden toteutuvan vain osittain. Tietojärjestelmien 
kustannushyötyanalyysin käytettävyydessä on puutteita. Kaupungin tie-
tohallinnon hankeohjausryhmässä on käsitelty asiaa ja todettu, että 
kustannusten ja hyötyjen seurannan ohjetta tullaan kaupunkitasolla uu-
simaan. Lisäksi todettiin, että kustannus ja hyötylaskelmien tekemiseksi 
tarvitaan kaupunkitasolla yhtenäinen malli, joka mahdollistaa vertailun.

Arviointikertomuksessa todetaan terveyserojen kaventamiseen tähtää-
vien toimenpiteiden toteutuneen hyvin. Virasto tekee kiinteää yhteistyö-
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tä muiden hallintokuntien kanssa päämäärän saavuttamiseksi. Helsinki-
läisiä kannustettiin savuttomuuteen, vastuulliseen alkoholinkäyttöön ja 
lihavuuden ehkäisyyn.  Palveluja muotoiltiin eri asiakassegmenttien tar-
peisiin ja resursseja kohdennettiin eri toiminnoissa mm. paljon palveluja 
tarvitseville. Sosiaali- ja terveysvirasto on aloittanut terveys- ja hyvin-
vointierojen seurannan mittareiden määrittelyn ja käyttöönoton. Tavoit-
teena on tunnistaa korkean hyvinvointiriskin asiakkaita ja kohdentaa 
voimavaroja heidän palveluunsa. Sosiaalisen raportoinnin menetelmäl-
lä tuotetaan laadullista tietoa asiakastyöstä, ja sen kautta saadaan tie-
toa sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä. 
Savuton Helsinki -ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2007 asti. Ohjelman 
kuluessa on rakennettu Helsinkiin toimivat rakenteet ja käytännöt tupa-
koinnin ehkäisyn ja vähentämisen tueksi. Helsinkiläisten tupakointi on 
vähentynyt.

Arviointikertomuksen mukaan nuorten toimeentulotukiasiakkaiden osal-
ta tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin ja osa vaikutuksista on myön-
teisiä. Toimeentulotuen käsittelyajan keskiarvo on 6 päivää. Käsittelyai-
koihin vaikuttaa perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan; osaavaa 
henkilökuntaa on siirtynyt jo uusiin tehtäviin ja määräaikaisia työnteki-
jöitä on tullut tilalle. Sähköistä asiointia on edelleen kehitetty vuoden 
2013 arviointikertomuksen jälkeen ja noin 21 % toimeentulotukihake-
muksista tulee sähköisinä. Asiakastyöhön käytetyn ajan osalta virasto 
toteaa, että sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät tekevät edelleen osan 
perustoimeentulotuen päätöksistä. Tilanne tulee tämän osalta muuttu-
maan vuoden 2017 alusta, jolloin perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan ja 
erityisesti sosiaaliohjaajien työ tulee painottumaan asiakasvastaanot-
toon ja lähityöhön.

Kuntouttavan työtoiminnan osalta tullaan saavuttamaan asiakasmääriä 
koskevat asetetut määrälliset tavoitteet. 

Henkilökohtaisen avustajapalvelun toteutumisen osalta virastossa on 
ollut käynnissä rakennemuutos, jonka avulla yhä useammalle henkilölle 
on kyetty tuottamaan palvelua.

Virasto on ottanut käyttöön omaishoitajien lakisääteisen vapaan toteut-
tamiseksi mm. palvelusetelin. Käytännössä kaikille halukkaille voidaan 
nykyisin tarjota lakisääteinen loma.

Sosiaali- ja terveysvirasto arvioi, että se on kyennyt vastaamaan vuo-
den 2013 arviointikertomuksessa esitettyihin suosituksiin ja toimenpi-
teillä on myös ollut vaikutusta.

Arviointikertomuksen kohta 3.3: Dokumentoinnin puutteet
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Arviointikertomuksessa todetaan, että mm. sosiaali- ja terveysviraston 
tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikkien sitovien tavoitteiden osal-
ta toimitetaan Talpaan, osana tilinpäätöstä sellaiset dokumentit, joiden 
perusteella toteutuminen voidaan varmentaa. Sosiaali- ja terveysvirasto 
on osana vuoden 2015 tilinpäätöstä toimittanut Talpaan dokumentin, 
jossa on kuvattu jokaisen sitovan tavoitteen mittari, mittarin laskentata-
pa, tietojen lähde sekä mittarin toteuma. Tietojen lähde on useimmissa 
tapauksissa tietty tilastoportaalin tai Ecomedin vakioraportti, josta to-
teuma on vaivatta todennettavissa. Näin toimitaan myös jatkossa.

Arviointikertomuksen kohta 5.9: Yhteistyön toimivuus lastensuojelun ja lasten ja 
nuorten peruspalvelujen välillä

Arviointikertomuksessa todetaan, että sosiaali- ja terveysviraston, ope-
tusviraston ja varhaiskasvatusviraston tulee lisätä ohjeistusta ja tiedo-
tusta erityisesti päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon 
tietoisuuden lisäämiseksi lastensuojelun menettelytavoista sekä luoda 
yhteinen koulutuskokonaisuus monialaisesta työotteesta, yhteistyöstä 
ja vastuusta lasten hyvinvoinnissa ja suojelussa. Arviointikertomukses-
sa todetaan edelleen, että sosiaali- ja terveysviraston tulee laatia las-
tensuojelun ja neuvoloiden työntekijöiden välille yhteinen toimintamalli, 
jonka avulla tiedonvaihtoa ja yhteistyötä voidaan lisätä. Sosiaali- ja ter-
veysviraston tulee ohjeistaa lastensuojelua sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta annetun lain 17 §:n perusteella lapsen edun mukaiseen yh-
teistyöhön viranomaisten kanssa ja kehittää yhtenäisiä lastensuojelun 
laatusuosituksen mukaisia toimintakäytänteitä. Sosiaali- ja terveysvi-
raston tulee edelleen ryhtyä toimenpiteisiin pätevän henkilöstön saami-
seksi ja henkilöstön pysyvyyden lisäämiseksi lastensuojelussa.

Ohjeistuksen, tiedotuksen ja koulutuksen osalta virasto toteaa, että las-
tensuojelun ja peruspalvelujen välillä on yhteistyössä laaditut kattavat 
toimintaohjeet ja yhteistyökäytännöt, joita päivitetään säännöllisesti 
(mm. sosiaali- ja terveysviraston ja varhaiskasvatusviraston yhtenäiset 
pysyväisohjeet, monihallintokuntaisesti valmisteltu riski- ja suojaavat te-
kijät- opas, huoli puheeksi- koulutukset). Neuvolan ja kouluterveyden-
huollon työntekijöille on järjestetty koulutusta lastensuojelun toiminta-
käytännöistä ja yhteistyöstä.  Lastensuojelun kaikissa toimipisteissä on 
säännölliset konsultaatioajat yhteistyökumppaneille. 

Sosiaali- ja terveysvirasto ja varhaiskasvatusvirasto pilotoivat tänä 
vuonna THL:n luo luottamusta – suojele lasta verkkokoulutusta, joka on 
lastensuojeluilmoitusvelvollisille tarkoitettu koulutuskokonaisuus.  Kou-
lutuksessa ja siihen liittyvässä oppaassa on koottuna monialaisen yh-
teistyön periaatteita, toimintatapoja  sekä lakeja ja muita säädöksiä, jot-
ka ohjaavat tietojen keskinäistä luovuttamista ja yhteistyötä lapsen suo-
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jelemiseksi. Pilotoinnin jälkeen verkkokoulutusmalli on mahdollista ot-
taa laajempaan koulutuskäyttöön lapsiperheiden palveluissa.

Helsingin kokoisessa kaupungissa haasteena on ohjeiden ja työkäytän-
töjen jalkauttaminen käytännön toimintaan. Tämä edellyttää kaikkien 
toimintojen johtamisessa ohjeiden ja käytäntöjen jatkuvaa esilläpitoa.  
Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin alueelliset johtamisraken-
teet osaltaan mahdollistavat yhteistyöstä ja tiedonkulusta sopimisen ja 
seurannan.

Lastensuojelun yhteisistä toimintamalleista neuvolan ja opetusviraston 
kanssa, sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että lastensuojelulle ja neu-
voloille on laadittu yhteistyöohje. Yhteistyöohjeessa on kuvattu toimin-
takäytännöt mm. konsultaatioissa ja lastensuojeluilmoituksissa. Yhteis-
työohjetta päivitetään vastaamaan esiin nousseita yhteistyön ongelma-
kohtia.

Opetusviraston kanssa on kuvattu koulun ja lastensuojelun yhteistyö-
käytännöt, kun lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuo-
jelutarve (ns. Vakava-toimintamalli). Perusopetuksen loppuvaiheessa ja 
syrjäytymisriskissä olevien oppilaiden tukemiseen on kehitetty opetta-
jan ja sosiaaliohjaajan työparityöskentelyä (ns. Ote-opetus), jonka ta-
voitteena on oppilaan peruskoulun loppuunsaattaminen ja kiinnittymi-
nen toisen asteen opetukseen. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ohjeistamisessa on lapsen asiois-
ta vastaaville sosiaalityöntekijöille loppuvuonna 2015 annettu ohjeistus  
virantoimitusvelvollisuudesta. Ohje on laadittu yhteistyössä henkilöstön 
kanssa. Ohjeessa on korostettu mm. sosiaalityöntekijän oikeutta ja vel-
vollisuutta luovuttaa ja saada lapsen asioita koskevia tietoja muilta vi-
ranomaisilta. 

Ohjeistuksen lisäksi myös toimintarakenteita kehittämällä pyritään li-
säämään monialaista yhteistyötä lapsen asioissa. Osana sosiaali- ja 
terveysviraston palveluiden uudistamista perustetaan perhekeskuksia. 
Eri alojen ammattilaisia yhteen kokoavat perhekeskukset helpottavat 
monialaista yhteistyötä lapsiperheiden palveluissa.  Uudistamisen ensi-
vaiheessa on käynnistynyt Vuosaaressa moniammatillisen palvelutar-
peen arvioinnin kokeilu. Paljon palveluita tarvitsevan lapsen ja perheen 
palvelutarpeen arvioi moniammatillinen työryhmä, jossa on mukana 
myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä. Toimintamalli on tarkoitus 
laajentaa myöhemmin koko kaupunkiin.

Kansallisten lastensuojelun laatusuositusten pohjalta on keväällä 2016 
laadittu ns. huoneentaulu, jossa määritellään mitä laatusuosituksen pe-
riaatteet tarkoittavat Helsingin lastensuojelussa. 
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Lastensuojelun pätevän henkilöstön rekrytoimiseksi sosiaali- ja terveys-
virasto tekee  yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa ja järjestää  rekry-
tointikampanjoita. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan maa-
liskuussa 2016 ja kiristi sosiaalityöntekijöiden sijaisten kelpoisuusvaati-
muksia. Lakimuutoksen johdosta sosiaalityöntekijöiden sijaisten rekry-
tointi on vaikeutunut. Ongelma koskee kaikkia kuntia. Lastensuojelun 
sosiaalityötekijöiden palkat ovat jääneet jälkeen pääkaupunkiseudun 
palkkatasosta. Sosiaali- ja terveysvirasto selvittää mahdollisuudet pal-
kantarkistuksiin  sosiaalityöntekijöiden saatavuuden varmistamiseksi.

Arviointikertomuksen kohta 5.12: Sosiaali- ja terveysviraston yhdistäminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että sosiaali- ja terveysviraston tulee 
parantaa erityisesti päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumisen hoi-
toketjua, lisätä palveluneuvontaa ja ohjausta erityisesti haavoittuville 
asiakasryhmille ja vahvistaa asiakkaiden ja heidän omaistensa osalli-
suutta palvelujen sisällön määrittelyssä, sekä selvittää viraston hallin-
non ja tukipalvelujen järjestämisen ongelmakohdat ja etsiä niihin ratkai-
suja.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Helsingissä on jatkuvat jonot 
psykiatria- ja päihdeasiakkaiden tuki- ja palveluasumiseen. Palveluketju 
ja siihen liittyvä arviointi on sujuvaa. Markkinoilla on kapasiteettia, min-
kä käytölle rahoitus asettaa omat reunaehtonsa. Psykiatrian ja päihde-
huollon avopalveluja pystytään jalkauttamaan aiempaa enemmän asu-
mispalveluyksiköihin. Yhteistyötä kiinteistöviraston kanssa kehitetään, 
jotta erityisasuminen kohdentuisi oikein ja olisi riittävää.

Sosiaali- ja terveysvirastossa kehitetään asiakasosallisuussuunnitel-
mien pohjalta uudenlaisia asiakkaiden kuulemiskampanjoita sekä hyö-
dynnetään nykyisiä monikanavaisia palaute- ja vaikuttamiskanavia. 
Palvelukulttuuria kehitetään lisäämällä henkilöstön asiakaspalveluosaa-
mista. Moniammatillista palvelutarpeen arviointia ja vastuutyöntekijä-
mallia hyödynnetään asiakastarpeisiin vastaamisessa.

Terveysasemilla ja lisääntyvässä määrin terveys- ja hyvinvointikeskuk-
sen toimintamallissa vahvistetaan ja laajennetaan vastuuhenkilömallia. 
Vastuuhenkilömalli on paljon palveluita tarvitsevien huolenpitoasiakkai-
den koordinoitu kokonaispalvelu, jonka kohderyhmänä ovat korkean 
hyvinvointiriskin henkilöt. Asiakkaat saavat vastuuhenkilön, jonka kans-
sa laativat hyvinvointisuunnitelman ja jolta saavat valmentavan tuen ja 
koordinoidun palvelukokonaisuuden. Mallin onnistumista edistää huhti-
kuussa 2015 päätettyjen viraston terveys- ja hyvinvointi-indikaattorei-
den kirjaaminen ja raportoinnin kehittäminen, jotta korkean riskin asiak-
kaat löydettäisiin. Tavoitteena on vaikuttavuus-, saatavuus- ja tuotta-
vuusnousu.
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Asiakkaiden, vertaistoimijoiden ja omaisten roolia ja osallisuutta on oh-
jelmallisesti lisätty psykiatria- ja päihdepalvelujen suunnittelussa ja toi-
minnassa. Terveys- ja hyvinvointikeskusten riskiryhmien etsiminen ja 
tunnistaminen -prosessissa tullaan jatkossa kohdentamaan resurssia 
haavoittuvien asiakasryhmien tavoittamiseen. Päivystyksessä on aloi-
tettu pilotti sairaalasosiaalityön laajentamisesta lauantaille sosiaalityön 
tarpeiden kartoittamiseksi ja palveluohjauksen parantamiseksi. Psykiat-
rian päivystyksen vuonna 2015 toteutetun integroitumisen myötä edel-
lytykset asiakkaiden kokonaisvaltaiselle hoidon tarpeen arviolle ja hoi-
don toteutumiselle ovat parantuneet. Päivystyksessä kiinnitetään huo-
miota paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden ohjaamiseen säännölli-
sen hoitosuhteeseen. 

Suun terveydenhuollossa jatketaan ja laajennetaan ns. Meilahtimallia, 
jossa paljon palveluja tarvitsevia haavoittuvia asiakasryhmiä ohjataan 
suun terveydenhuollon päivystyksestä säännölliseen hammashoitoon 
ja muihin tarvittaviin sote-palveluihin.

Iäkkäiden henkilöiden palveluneuvontaa on vahvistettu aloittamalla 
keskitetty puhelinpalveluneuvonta Seniori-info 1.2.2016. Tukevasti ko-
tona -hankkeen myötä sosiaali- ja lähityön sosiaaliohjaajat ovat jalkau-
tuneet terveysasemille vahvistamaan iäkkäiden henkilöiden palveluoh-
jausta. Tällä hetkellä valmistellaan keskitetyn palveluneuvonnan, -oh-
jauksen ja palvelutarpeen arvioinnin -toimintamallia. Keskitetty malli yh-
denmukaistaa käytäntöjä ja turvaa tasalaatuisen ohjauksen sekä yksin-
kertaistaa asiakkaiden näkökulmasta palveluihin hakeutumista.

Ikäihmisiä on osallistunut mm. sosiaali- ja terveysviraston internet-sivu-
jen käyttäjätestaukseen ja monipuolisen palvelukeskuskonseptin kehit-
tämiseen. Omaisille järjestetään omaisten iltoja ja omaiset otetaan mu-
kaan hoidossa olevan ikääntyneen hoidon suunnitteluun. Kokemusa-
siantuntijoiden käyttöä palvelujen kehittämisessä pyritään lisäämään.

Sosiaali- ja terveysvirasto on teettänyt selvityksen hallinnon rakenteen 
kehittämistarpeista. Selvitystä hyödynnetään osana kaupungin johta-
misjärjestelmän uudistusta, jossa kaikilla toimialoilla hallintoa keskite-
tään ja tehtäviä arvioidaan. Lisäksi virastossa arvioidaan hallintoa myös 
tulevan sote-lainsäädännön tarpeiden näkökulmasta.

Arviointikertomuksen kohta 5.13: Palvelujen järjestäminen muistisairaille

Arviointikertomuksessa todetaan, että sosiaali- ja terveysviraston tulee 
varhaistaa muistisairaiden diagnosointia tekemällä kotihoidon asiakkail-
le moniammatillinen arviointi aikaisessa vaiheessa ja lisäämällä muisti-
testausta terveysasemilla.
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Muistitutkimuksiin liittyviä ohjeistuksia on päivitetty ja henkilökuntaa on 
lisäkoulutettu. Muistitestausta on lisätty terveysasemilla ja testausaikoja 
on ollut hyvin saatavilla. Vuoden 2016 alusta ns. Cerad-testausta on 
tehty terveysasemilla omana toimintana ostopalvelun sijaan. 

Muistitestausten lisääminen terveysasemilla näyttää lisänneen lähettei-
den määrää geriatrian poliklinikalle vuoteen 2015 verrattuna. Geriatrian 
poliklinikan resursseja on vahvistettu ja muistikoordinaattoritoiminta on 
keskitetty hallinnollisesti geriatrian poliklinikalle 1.3.2016. Geriatrian po-
liklinikan odotusajat ovat lyhentyneet vuoteen 2015 verrattuna. Toimin-
taa kehittämällä on poistettu päällekkäistä työtä ja työnjakoa on selkey-
tetty esim. kotihoidon lääkäreiden kanssa. Muistikoordinaattorit ja ge-
riatrit toimivat alueilla tiimeinä, jolloin voidaan vahvistaa muistisairaus-
diagnoosin saaneiden henkilöiden seurantaa ja turvata kotona asumis-
ta. Tavoitteena on, että potilaita diagnosoidaan tulevaisuudessa aikai-
semmin ja toimintaa kehitetään kansallisen muistiohjelman linjausten 
suuntaisesti.

Kotihoidossa muistitestaus tehdään säännöllisen kotihoidon asiakkaille 
ja tarvittaessa kotihoidon tukipalveluasiakkaille. Muistisairauksien diag-
nostiikka aloitetaan yhteistyössä lääkärin kanssa ja lääkäri tekee lähe-
tearvion jatkotutkimuksista geriatrian poliklinikalle.

Arviointikertomuksessa todetaan edelleen, että sosiaali- ja terveysvi-
raston tulee kehittää muistisairaan arjen toimintaa tukevaa kuntoutusta 
eri ammattialojen yhteistyönä sekä ottaa käyttöön muistisairasta ja hä-
nen turvallisuuttaan tukevia apuvälineitä ja teknologiaa.

Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen 
tueksi kehitetään kotikuntoutusta kuntoutuksen osaamiskeskuksen fy-
sio- ja toimintaterapeuttien ja etäkuntoutuksen avulla. Kotihoidossa on 
kehitetty moniammatillinen kotikuntoutusmalli yhteistyössä kuntoutuk-
sen osaamiskeskuksen fysio- ja toimintaterapeuttien sekä kuntoutuk-
seen osallistuneiden asiakkaiden kanssa. Päätavoitteena on auttaa 
asiakasta, myös muistisairasta; asumaan kotonaan mahdollisimman 
pitkään. Kokeilussa todettiin, että muistisairaan asiakkaan kuntoutuk-
sessa läheisten mukanaolo ja terapeuttien ja muun henkilökunnan py-
syvyys on onnistuneen kotikuntoutuksen edellytys. Yhdellä palvelualu-
eella on kokeiltu kuvallisia etäkuntoutuskäyntejä kotihoidossa asiakkai-
den toimintakyvyn ja aktiivisen arjen tukemiseksi omassa elinympäris-
tössä. Etäkuntoutuskäynnit laajennetaan jokaiselle palvelualueelle tek-
nisten ongelmien ratkettua. Uusia teknologisia ratkaisuja pyritään hyö-
dyntämään, esimerkiksi käynnistymässä on kokeilu GPS-rannekkeen 
käytöstä kotihoidon asiakkaan paikantamiseen ja vuoden 2016 aikana 
kokeillaan lääkäreiden etähoitokäyntejä.
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Suunnitelmissa on vahvistaa geriatrian poliklinikan alueellisia tiimejä 
kuntoutuksen osaamiskeskuksen fysio- ja toimintaterapeuteilla, jotta yl-
läpidetään muistisairaan henkilön toimintakykyä ja edesautetaan toimi-
vien apuvälineiden ja teknologisten ratkaisujen valinnoissa ja opetuk-
sessa. Geriatrisella poliklinikalla kokeillaan kevään 2016 puheterapeut-
tien kognitiivista stimulaatioryhmätoimintaa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että viraston tulee lisätä erityisesti 
muistisairaille suunnattua palveluasumista esimerkiksi dementiakotien 
muodossa siten, että asumiseen liittyviä palveluja voidaan sairauden 
edetessä lisätä tarpeen mukaan.

Muistisairaiden asiakkaiden kotona asumista tuetaan kehittämällä eri-
laisia toimintamalleja (mm. kotikuntoutus, etähoito ja -kuntoutus, tekno-
logian hyödyntäminen). Kaupungin omissa palveluasumisen yksiköissä 
yksittäisiä palveluasuntoja muunnetaan peruskorjauksen yhteydessä 
muistisairaiden ryhmäkodeiksi. 

Monipuolinen palvelukeskuskonsepti on ikääntyneille ja työttömille hel-
sinkiläisille palveluja ja toimintamahdollisuuksia tarjoava kokonaisuus. 
Tavoitteena on koota erilaiset ikääntyneiden hyvinvointipalvelut koko-
naisuudeksi.

Monipuolisessa palvelukeskuskonseptissa kehitetään myös muistikylä-
konseptia sekä suunnitellaan konkreettisesti muistikylän perustamista 
entisen Koskelan sairaalan alueelle. Koskelan muistikylä olisi suojaisa, 
turvallinen sekä viihtyisä ympäristö, jossa erilaisilla teknologisilla ratkai-
suilla tuetaan asukkaiden liikkumista, turvallisuutta, itsemääräämisoi-
keutta sekä valinnan- ja liikkumisen vapautta. Muistikylässä tulee ole-
maan monimuotoista toimintaa, erilaisia hyvinvoinnin ja vapaa-ajan pal-
veluja sekä monipuolisen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toi-
mintojen lisäksi sosiaali-ja lähityön ja kotihoidon palveluja sekä omais-
hoidon toimintakeskus."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
suntoa 11.5.2016 mennessä arviointikertomuksen kohdista 2.1, 3.3, 
5.9, 5.12 ja 5.13.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 28.04.2016 § 91

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö 15.4.2016

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon vuoden 2015 arviointikertomuksesta: 

Stara

2.1. Tarkastuslautakunnan vuonna 2013 antamien suositusten vaikuttavuuden ar-
viointi

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Stara ryhtyy tarvittaviin toi-
menpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

3.3. Dokumentoinnin puutteet

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että, että Staran osalta tilinpää-
töstyötilaan on tallennettu sitovien tavoitteiden dokumentointia koskeva 
kuvaus ja siihen liite, mutta jatkossa kuvaukseen pyritään liittämään 
kattavammin dokumentteja, jotka varmentavat tavoitteiden toteutumista 
kaikilta osin.

5.1. Harmaan talouden torjunta
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Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupunki toteuttanut strategiaoh-
jelman ja globaalin vastuun strategian mukaisia toimenpiteitä harmaan 
talouden torjumiseksi. Kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän 
globaalin vastuun strategian mukaan taloutta tulee hoitaa vastuullisesti 
ja torjua harmaata taloutta. Tämä tapahtuu tilaajavastuulakia 
(1233/2006) ja kaupungin harmaan talouden torjuntaohjetta noudattaen 
(19.12.2011).

Harmaan talouden torjuntaa lainsäädäntötasolla toteutetaan lailla julki-
sista hankinnoista (348/2007), asetuksella julkisista hankinnoista 
(614/2007), lailla tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuo-
lista työvoimaa käytettäessä (1233/2006), rakennusalan käännetyllä ar-
vonlisäverovelvollisuudella (Arvonlisäverolaki 1993/1501 ja Verohallin-
non ohje 1.4.2011), verovelkarekisterillä (Laki verotustietojen julkisuu-
desta ja salassapidosta 1346/1999) ja verotusmenettelystä annetulla 
lailla (1558/1995), johon sisältyy työmaiden sekä pääurakoitsijan ilmoi-
tusvelvoitteita.

Helsingin kaupunginhallitus on antanut 19.12.2011 (§ 1144) harmaan 
talouden torjuntaa hankintojen yhteydessä koskevan toimintaohjeen. 
Ohjeessa on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankin-
tojen yhteydessä pyritään torjumaan harmaata taloutta. Harmaan talou-
den torjuntaohjeessa hankinnat jaetaan tilaajavastuulain soveltamisa-
laan kuuluviin hankintoihin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin tilaaja-
vastuulain soveltamisalaan kuulumattomiin hankintoihin sekä kansalli-
sen kynnysarvon alittaviin tilaajavastuulain soveltamisalaan kuulumat-
tomiin hankintoihin. Ohje on lainsäädäntöä tiukempi. Yksityiskohtaises-
sa ohjeessa kuvataan menettelytavat kulunvalvontaan ja henkilötunnis-
teiden käyttöön, alihankinnan ketjuttamisen rajoittamiseen ja tietojen 
luovuttamiseen verohallinnolle. Lisäksi ohjeessa on selvitetty toimitta-
jalta edellytettävät, tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Ohjeen on si-
sällytetty lausekkeita, jotka tulee ottaa tarjouspyyntöasiakirjoihin ja so-
pimuksiin edellä mainittujen asioiden huomioimiseksi.

Harmaan talouden torjuntaohjeen mukaan kaupunkikonserniin sopi-
mussuhteessa olevan palveluntuottajan/ urakoitsijan alihankkijalla/ aliu-
rakoitsijalla on oikeus antaa hankinta/ urakka edelleen alihankintana/ 
aliurakkana. Tätä pidempiä alihankintaketjuja ei hyväksytä ilman erityi-
sen perusteltua syytä. Lisäksi hankintasopimukseen on liitettävä ehto, 
jonka mukaan työkohteessa sopimuksenvastaisesti ketjutetun urakoitsi-
jan käytöstä seuraa sopimussakko. Edelleen po. ohjeen mukaan tilaa-
javastuulain mukaisissa hankinnoissa, joissa toimittajan henkilökuntaa 
työskentelee kaupungin työkohteessa, on tarjouspyyntöön ja hankinta-
sopimukseen sisällytettävä ehto henkilötunnisteen käytöstä. Henkilö-
tunnisteen puuttuminen tulee ohjeen mukaan sanktioida.
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Starassa noudatetaan Helsingin kaupungin harmaan talouden torjun-
taohjetta minkä lisäksi Starassa on omaa ohjeistusta niin tilaajavastuu-
lain kuin hankintalainsäädännön noudattamisesta. Starassa on ohje ti-
laajavastuuasioiden noudattamisesta Staran hankinnoissa, jossa on 
kuvattu voimassaolevan lainsäädännön edellyttämät toimintatavat. Li-
säksi Starassa on hankintoja koskevat pysyväisohjeet koskien raken-
nusurakoiden sekä tavara- ja palveluhankintojen toteuttamista. Nämä 
ohjeet kattavat hankinnoissa käytettävät sopimusehdot.

Staran rakentamista koskevissa sopimuksissa on sanktioitu Helsingin 
kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeessa edellytettyjen asioiden 
lisäksi tyypillisesti työturvallisuuteen sekä harmaan talouden torjuntaan 
liittyvien sopimusehtojen noudattamatta jättäminen. Lisäksi sopimuksiin 
kuuluu purkavia ehtoja muun muassa tilanteessa, jossa sopimuskump-
pani ei kehotuksesta huolimatta toimita tilaajavastuulain mukaisia selvi-
tyksiä sopimuskauden kuluessa tai muulla tavoin rikkoo sopimuksessa 
sille asetettuja velvoitteita.

Hankintakeskus

2.1. Tarkastuslautakunnan vuonna 2013 antamien suositusten vaikuttavuuden ar-
viointi

Ei lausuttavaa.

3.3. Dokumentoinnin puutteet

Hankintakeskus on tallentanut tilinpäätös-työtilaan selvityksen siitä, mi-
ten sitovat tavoitteet on dokumentoitu. Jatkossa hankintakeskus tallen-
taa työtilaan myös olennaisimmat sitovien tavoitteiden dokumentit, joi-
den perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa.

5.1. Harmaan talouden torjunta

Hankintakeskus pitää arviointikertomuksessa esitettyä näkemystä har-
maan talouden torjuntaohjeen päivittämisestä kannatettavana. Hankin-
takeskus on esittänyt kaupunginkanslialle, että kaupungin harmaan ta-
louden torjuntaohje tulisi päivittää vastaamaan mm. 2015 muuttunutta 
tilaajavastuulakia.

Maakohtaisten tilinpäätöstietojen käyttämisen edellytysten ja veropara-
tiisikytkentöjä omaavien yritysten tietojen tarkistamisten osalta hankin-
takeskus on tehnyt lausunnon liittyen Pentti Arajärven ym. valtuustoa-
loitteeseen koskien yritysten yhteiskuntavastuun huomioon ottamista 
hankinnoissa. Lausunto on käsitelty teknisen palvelun lautakunnan ko-
kouksessa 3/6.3.2014.
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Hankintakeskus on pilotoinut tarjoajayrityksen omistajuussuhteiden ja 
mahdollisen konsernirakenteen selvittämistä hankintamenettelyssä 
H087-16 ”Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna” (hankin-
tailmoitus julkaisu 12.2.2015).

Tukkutori

2.1. Tarkastuslautakunnan vuonna 2013 antamien suositusten vaikuttavuuden ar-
viointi

Ei lausuttavaa.

3.3. Dokumentoinnin puutteet

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että Tukkutorin osalta tilinpäätös-
työtilaan on tallennettu sitovien tavoitteiden dokumentointia koskeva 
kuvaus. Jatkossa työtilaan tallennetaan myös toteutumisen varmenta-
vat dokumentit.

5.1. Harmaan talouden torjunta

Ei lausuttavaa.

Teknisen palvelun lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Elina Siltanen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

elina.siltanen(a)hel.fi
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 26.04.2016 § 36

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle esit-
telyn mukaisen lausunnon.

Esittelijä
museonjohtaja
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Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 13.04.2016 § 41

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2015 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
mielimiltä tarvittavat lausunnot 11.5.2016 mennessä toimitettaviksi kau-
punginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Käsittely

13.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Tarkastuslautakunta päätti todeta, ettei Wille Rydman osallistunut ar-
viointikertomuksen kohdan Sivistystoimen arvioinnit käsittelyyn eikä ol-
lut läsnä sitä käsiteltäessä. Tältä osin puheenjohtajana toimi varapu-
heenjohtaja Pentti Arajärvi.

Tarkastuslautakunta päätti todeta, ettei Jaana Lamminperä esteellisenä 
osallistunut arviointikertomuksen kohdan Att:n ja Hekan toiminnan mit-
taaminen ja yhteistyö vuokra-asuntojen peruskorjauksissa käsittelyyn 
eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Tarkastuslautakunta päätti todeta, ettei Nuutti Hyttinen esteellisenä 
osallistunut arviointikertomuksen kaupunkisuunnittelulautakuntaa kos-
kevien kohtien käsittelyyn eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.

06.04.2016 Ehdotuksen mukaan

09.12.2015 Ehdotuksen mukaan

06.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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§ 105
Sote-lautakunnan jäsenen osallistuminen koulutustapahtumaan

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsen Tuomas Tuuren osallistumaan Profession järjestämään 
SOTE-uudistus 2016 -tapahtumaan, joka pidetään Finlandia-talolla 
31.5. - 1.6.2016.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohjelma
2 Hinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Virastopäällikkö esittää, että lautakunta päättää jäsenensä osallistumi-
sesta SOTE-uudistus 2016 -tapahtumaan ja että kustannukset makse-
taan sosiaali- ja terveysviraston käytettävissä olevista varoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinainen jäsen ja jaostojen jäsen se-
kä varajäsen saa osallistua maksulliseen sosiaali- ja terveyslautakun-
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taa hyödyttävään tapahtumaan (kuten esim. TerveSos, Sosiaali- ja ter-
veysturvan päivät, Terveystaloustieteen päivät, Lastensuojelupäivät, 
SOTE-uudistukseen liittyvät tilaisuudet) kaksi kertaa vuodessa ja vara-
jäsen kerran vuodessa riippumatta siitä, osallistuuko varsinainen jäsen 
vai ei.

SOTE-uudistus 2016 -tapahtuman ohjelma on liitteessä 1 ja hinnasto 
liitteessä 2. Ilmoittautuminen on tehty ryhmäilmoittautumisena, joten 
SOTE-uudistus 2016 -tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohjelma
2 Hinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 42

HEL 2016-000331 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa seuraavat sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet osallistumaan 

- Profession järjestämään SOTE-uudistus 2016 -tapahtumaan, joka pi-
detään Finlandia-talolla 31.5. - 1.6.2016:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila, puheenjohtaja

Seija Muurinen, jäsen

Sirpa Asko-Seljavaara, jäsen

Rene Hursti, jäsen
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Anna Vuorjoki, jäsen

Laura Nordström, jäsen

Kati Juva, varajäsen

Tuula Salo, varajäsen

Tiina Tasmuth, varajäsen

Johanna Laisaari, varajäsen

Ensimmäinen jaosto

Toinen jaosto

Kolmas jaosto

Thomas Micklin, jäsen

Hanna-Kaisa Simojoki, jäsen

Inger Östergård, jäsen

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Seinäjoen kaupungin ja 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 18.-19.5.2016 Seinäjoella järjestä-
mään TERVE-SOS 2016 -tapahtumaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Rene Hursti, jäsen

Ensimmäinen jaosto

Toinen jaosto

Hannele Siika-Aho, jäsen
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Jari J. Marjanen, varajäsen

Sirkka Hänninen, varajäsen

Juho Köntti, varajäsen

Kolmas jaosto

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat osallistumismak-
sut sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset mat-
kakulut ja päivärahat.

19.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 106
Terveysaseman terveyskeskuslääkärin virkasuhteen irtisanomista 
koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2016-002107 T 01 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä terveyskeskuslääkäri 
********** oikaisuvaatimuksen Pohjoisen terveysasemien johtavan yli-
lääkärin päätöksestä 1.3.2016 § 4 koskien hänen virkasuhteensa irtisa-
nomista 2.3.2016 lukien. Virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 
2.9.2016.

Päätöksen perustelut

Pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri on päättänyt 1.3.2016 irti-
sanoa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (jäljempänä viranhalti-
jalaki) 8 luvun 35 §:n perusteella terveyskeskuslääkäri ********** (jäljem-
pänä terveyskeskuslääkäri) virkasuhteen 2.3.2016 lukien. Irtisanomisai-
ka on viranhaltijalain mukaisesti kuusi kuukautta. Virkasuhteen viimei-
nen voimassaolopäivä on 2.9.2016.

Pohjoisen terveysasemien johtavan ylilääkärin päätöksen perusteluissa 
todetaan, että Pihlajamäen terveysaseman terveyskeskuslääkärin tutki-
mus- ja hoitokäytännöt eivät aina ole olleet lääketieteellisesti perustel-
tuja, eivätkä noudata valtakunnallisia hoitosuosituksia eivätkä myös-
kään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa käytössä olevia 
ohjeistuksia. Kutsu virkasuhteen päättämismenettelyn kuulemistilaisuu-
teen on annettu terveyskeskuslääkärille tiedoksi 19.2.2016 (liite 1). Liit-
teessä 1 on ilmoitettu tarkemmin kuulemisen perusteet.

Terveyskeskuslääkäri on saanut toistuvasti kielteistä palautetta potilai-
densa hoidosta asiakkailta sekä myös hoitoon osallistuneelta muulta 
henkilökunnalta. Terveyskeskuslääkäri on saanut palautteen pohjalta 
ylilääkäriltä ohjausta tekemistään hoitopäätöksistä, jotka eivät ole olleet 
lääketieteellisesti arvioiden asianmukaisia. Terveyskeskuslääkärille on 
annettu suullinen huomautus 3.12.2015 koskien muun muassa puut-
teellisia asiakirjamerkintöjä (liite 2).

Terveyskeskuslääkäri on virassaan toiminut toistuvasti huolimattomasti 
liittyen potilaan tutkimiseen, lääkehoitomääräyksiin ja potilasasiakirja-
merkintöihin (liitteet 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10) ja jättänyt potilaan toistuvasti 
tutkimatta (liitteet 1, 3, 5, 6, 7, 8) sekä virheellisesti kirjannut potilasa-
siakirjoihin tutkimuksia, joita hän ei ole suorittanut (liitteet 1, 3, 5, 7, 10).
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Pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri katsoi edellä mainitut rik-
komukset niin vakaviksi, ettei virkasuhteen jatkamiselle ilman potilas-
turvallisuuden vaarantumista ole edellytyksiä. Johtava ylilääkäri päätti 
kokonaisarvion perusteella viranhaltijalain 4 luvun 17 §:n ja 8 luvun 35 
§:n perusteella irtisanoa terveyskeskuslääkärin virkasuhteen 2.3.2016 
lukien. Irtisanomisaika on viranhaltijalain 8 luvun 40 §:n mukaisesti kuu-
si kuukautta. Irtisanomisaika alkaa kulua seuraavana päivänä päätök-
sen tiedoksi saannista, joten virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä 
on 2.9.2016.

Johtava ylilääkäri katsoi, että esille tulleet terveyskeskuslääkärin huoli-
mattomuus, potilaiden tutkimatta jättäminen, virheelliset potilasasiakir-
jamerkinnät sekä epäammattimainen toimintatapa lääkärin viranhoidos-
sa ovat niin vakavia virkasuhteeseen liittyviä rikkomuksia, että työnan-
tajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. Viranhal-
tijalain 8 luvun 35 §:n 5 momentin mukaan tällaisessa tilanteessa ei tar-
vitse soveltaa 3 ja 4 momentissa säädettyä eli antaa varoitusta ennen 
irtisanomista eikä selvittää olisiko irtisanominen vältettävissä sijoitta-
malla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen. 

Vakavan potilasturvallisuuden vaarantumisen johdosta on perusteltua, 
että terveyskeskuslääkärillä ei ole irtisanomisaikana viranhoitovelvolli-
suutta.

Pohjoisen terveysasemien johtavan ylilääkärin päätös terveyskeskus-
lääkärin virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa ei ole syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, johtava ylilääkäri ei ole ylittänyt toimival-
taansa, eikä päätös muutenkaan ole lainvastainen. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan (liite 11) esittänyt seikkoja, joi-
den perusteella päätöstä voitaisiin pitää epätarkoituksenmukaisena. 
Terveyskeskuslääkärin toimintaa on käsitelty myös kuulemistilaisuuk-
sissa 27.8.2010, 14.9.2011 sekä 12.2.2016 (liitteet 12, 13, 14). 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta seikkaa, jon-
ka perusteella asia tulisi ratkaista toisin kuin alkuperäisessä päätökses-
sä on tehty.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 liite 1 Palvelussuhteen päättämismenettelyn aloittaminen
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
8 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
9 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
12 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
13 Muistio keskustelusta 14.9.2011
14 Terveyskeskuslääkärin kuuleminen 12.2.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaisen asiamies Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 12
Liite 13
Liite 14

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveyskeskuslääkäriä on kuultu 26.2.2016 virkasuhteen päättämisen 
syistä perusteluineen viranhaltijalain 8 luvun 43 §:n mukaisesti. Pöytä-
kirjanote on annettu terveyskeskuslääkärille tiedoksi henkilökohtaisesti 
2.3.2016.

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön 18.12.2015 § 205 tekemän 
henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen mukaan terveysasemien johta-
va ylilääkäri irtisanoo terveyskeskuslääkärin virkasuhteen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 liite 1 Palvelussuhteen päättämismenettelyn aloittaminen
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2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
8 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
9 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
12 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
13 Muistio keskustelusta 14.9.2011
14 Terveyskeskuslääkärin kuuleminen 12.2.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaisen asiamies Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 12
Liite 13
Liite 14

Tiedoksi

Pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri
Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien 
poliklinikka Pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri 01.03.2016 § 4

HEL 2016-002107 T 01 01 00

Päätös

Pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri päätti kunnallisesta viran-
haltijasta annetun lain 8 luvun 35 § perusteella irtisanoa terveyskeskus-
lääkäri ********** (s. 200263, jäljempänä terveyskeskuslääkäri) virka-
suhteen 2.3.2016 lukien. Virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 
2.9.2016.

Päätöksen perustelut
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Pihlajamäen terveysaseman (toimintayksikkö 396160, työpiste 506200) 
terveyskeskuslääkärin tutkimus- ja hoitokäytännöt eivät aina ole olleet 
lääketieteellisesti perusteltuja, eivätkä noudata valtakunnallisia hoito-
suosituksia eivätkä myöskään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
virastossa käytössä olevia ohjeistuksia. Kutsu virkasuhteen päättämis-
menettelyn kuulemistilaisuuteen on annettu terveyskeskuslääkärille tie-
doksi 19.2.2016 (liite 1). Liitteessä 1 on ilmoitettu tarkemmin kuulemi-
sen perusteet.

Terveyskeskuslääkäri on saanut toistuvasti kielteistä palautetta potilai-
densa hoidosta asiakkailta sekä myös hoitoon osallistuneelta muulta 
henkilökunnalta. Terveyskeskuslääkäri on saanut palautteen pohjalta 
ylilääkäriltä ohjausta tekemistään hoitopäätöksistä, jotka eivät ole olleet 
lääketieteellisesti arvioiden asianmukaisia. Terveyskeskuslääkärille on 
annettu suullinen huomautus 3.12.2015 koskien muun muassa puut-
teellisia asiakirjamerkintöjä (liite 2).

Terveyskeskuslääkäri on virassaan toiminut toistuvasti huolimattomasti 
liittyen potilaan tutkimiseen, lääkehoitomääräyksiin ja potilasasiakirja-
merkintöihin (liitteet 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10) ja jättänyt potilaan toistuvasti 
tutkimatta (liitteet 1, 3, 5, 6, 7, 8) sekä virheellisesti kirjannut potilasa-
siakirjoihin tutkimuksia, joita hän ei ole suorittanut (liitteet 1, 3, 5, 7, 10).

Pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri katsoi edellä mainitut rik-
komukset niin vakaviksi, ettei virkasuhteen jatkamiselle ilman potilas-
turvallisuuden vaarantumista ole edellytyksiä. Johtava ylilääkäri päätti 
kokonaisarvion perusteella kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
(myöhemmin viranhaltijalaki) 4 luvun 17 §:n ja 8 luvun 35 §:n perusteel-
la irtisanoa terveyskeskuslääkärin virkasuhteen 2.3.2016 lukien. Irtisa-
nomisaika on viranhaltijalain 8 luvun 40 §:n mukaisesti kuusi kuukautta. 
Irtisanomisaika alkaa kulua seuraavana päivänä päätöksen tiedoksi 
saannista, joten virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 2.9.2016.

Johtava ylilääkäri katsoi, että esille tulleet terveyskeskuslääkärin huoli-
mattomuus, potilaiden tutkimatta jättäminen, virheelliset potilasasiakir-
jamerkinnät sekä epäammattimainen toimintatapa lääkärin viranhoidos-
sa ovat niin vakavia virkasuhteeseen liittyviä rikkomuksia, että työnan-
tajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. Viranhal-
tijalain 8 luvun 35 §:n 5 momentin mukaan tällaisessa tilanteessa ei tar-
vitse soveltaa 3 ja 4 momentissa säädettyä eli antaa varoitusta ennen 
irtisanomista eikä selvittää olisiko irtisanominen vältettävissä sijoitta-
malla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen.

Vakavan potilasturvallisuuden vaarantumisen johdosta on perusteltua, 
että terveyskeskuslääkärillä ei ole irtisanomisaikana viranhoitovelvolli-
suutta.
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Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8 luku 35-36 §, 43 §.

HL 51 §:n nojalla korjattu päätöksen liite 3 ja päätökselle tuotu korjattu 
muistio kuulemistilaisuudesta 26.2.2016. /SK 4.3.2016

Lisätiedot
Raija Puustinen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57627

raija.puustinen(a)hel.fi
Arhi Esansaari, vs. ylilääkäri, puhelin: 310 59817

arhi.esansaari(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 47 (59)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/13
03.05.2016 Salassa pidettävä

JulkL 24 § 1 mom 25 k.

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

§ 107
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 108
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 26.4.2016

24 § Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Perhekoti Karhu 

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 2.5.2016

31 § Eräiden terveysasemien väliaikaiset sulkemiset

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 19.4.2016                                                         

28 § Selvitys, arviointi ja sijoitus -toimiston sosiaalityöntekijän viran 
täyttäminen (työavain 45-366-16)

Osastopäällikkö 20.4.2016

29 § Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen kulunvalvontajärjestel-
män sormenjälkitunnistimien uusiminen sekä Gatekeeper Pro-ohjelmis-
ton päivittäminen

Osastopäällikkö 22.4.2016

30 § Syystien palvelukeskuksen hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestel-
män rakentaminen

Osastopäällikkö 26.4.2016

31 § Idän palvelualueen toimipisteiden tilapäiset supistamiset ja lyhytai-
kaiset sulkemiset kesällä 2016

32 § Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön päivätoiminnan toteuttami-
sohjelma 1.6.2016-31.5.2017
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33 § Mainio Vire Oy:n päivätoiminnan toteuttamisohjelma 1.6.2016-
31.5.2017

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 20.4.2016

127 § Vaatimus tulomenetyksen korvaamisesta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

Osastopäällikkö 21.4.2016

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

130 § Vahingonkorvausvaatimus kutistuneesta neulepuserosta, Salas-
sa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 22.4.2016

131 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 26.4.2016

132 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneen puhelimen johdosta

133 § Vaatimus potilaalle tarpeettomasti määrätyn kierukan hinnan kor-
vaamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

135 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

137 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeiden annosjakelun kustannuk-
sista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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Osastopäällikkö 27.4.2016

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

139 § Vahingonkorvausvaatimus väärälle asiakkaalle tilatusta kauppati-
lauksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 28.4.2016

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

Osastopäällikkö 29.4.2016

141 § Hammashoidon asiakasmaksun palautusvaatimus, Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

142 § Vahingonkorvausvaatimus suun terveydenhuollon asiakasmak-
susta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 2.5.2016

143 § Vahinkoilmoitus ja vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttami-
nen, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 18.4.2016

18 § Pegasos-potilastietojärjestelmän kuvantamisen HL7 sanomamuu-
tokset, hankinta, Sotev 

Osastopäällikkö 19.4.2016

19 § PegasosMukana -toiminnanohjausjärjestelmän mobiilioptioiden 
hankinta

Osastopäällikkö 29.4.2016

20 § Uuden laskutusohjelma toiminnon hankinta suun terveydenhuollon 
tietojärjestelmään

Osastopäällikkö 2.5.2016
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22 § Terveys Effican tietokantapalveluiden uusinta

23 § Sähköisen ajanvarauksen koekäyttö perheoikeudellisten palvelu-
jen lastenvalvojille; hankinta

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 109
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 21.4.2016

66 § Suun terveydenhuollon varallaolon järjestäminen

Virastopäällikkö 25.4.2016

67 § Suun terveydenhuollon tuotteistusjärjestelmän (ODRG) oikeuksia 
koskevan luovutussopimuksen 17.3.2016 hyväksyminen

Virastopäällikkö 2.5.2016

70 § Sähköinen palvelusetelitoiminnan sääntökirja suun terveydenhuol-
lossa

71 § Vammaispalvelun palveluasumisesta perittävät ulkokuntalaisten, 
pakolaisten ja paluumuuttajien korvaukset 1.5.2016 lukien

72 § Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ulkokuntalaisten, pa-
kolaisten ja paluumuuttajien korvaukset 1.5.2016 lukien

73 § Pitkäaikaishoidon enimmäismaksut sosiaali- ja terveysvirastossa 
1.5.2016 lukien

74 § Lastensuojelusta ja lapsiperheiden palveluista perittävät ulkokun-
talaisten, pakolaisten ja paluumuuttajien korvaukset 1.5.2016 lukien

75 § Päihdehuollon polikliinisestä hoidosta, korvaushoidosta ja laitos-
hoidosta perittävät ulkokuntalaisten, pakolaisten ja paluumuuttajien kor-
vaukset 1.5.2016 lukien

Virastopäällikkö 3.5.2016

76 § Lastensuojelun laitospalveluista perittävät korvaukset 1.5.2016 lu-
kien

77 § Vanhuspalvelun palveluasumisesta perittävät korvaukset 1.5.2016 
lukien
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78 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjapitäjän määrääminen

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108 ja 
109 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 105 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 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
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

 (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

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 106 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 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

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
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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

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

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Gunvor Brettschneider

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.05.2016.


