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Lind, Jussi talous- ja strategiapäällikkö
läsnä: 128 §, klo 16:21 - 18:40

Mäki, Tiina osastopäällikkö
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Maija Anttila 125-135 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen vs. virastopäällikkö
125-134 §

Pia Panhelainen vs. virastopäällikkö
135 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen suunnittelija
125-135 §
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§ Asia

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

126 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

127 Sotep/3 Ilmoitusasiat

128 Sotep/4 Sosiaali- ja terveysvirasto talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitel-
maehdotus vuosille 2018–2019

129 Sotep/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kaupungin henkilöstön 
asemasta

130 Sotep/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta työllisyyden hoidon tur-
vaamiseksi

131 Sotep/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sote-palvelujen paranta-
miseksi

132 Sotep/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta Tyttöjen Talon ja Poi-
kien Talon toiminnan jatkon turvaamisesta

133 Sotep/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien jaksamisen 
tukemisesta

134 Sotep/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

135 Sotep/11 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 125
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Seija Muurisen ja varatarkas-
tajaksi jäsen Joonas Leppäsen.

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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§ 126
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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§ 127
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että käsiteltäviä il-
moitusasioita ei ole.

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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§ 128
Sosiaali- ja terveysvirasto talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunni-
telmaehdotus vuosille 2018–2019

HEL 2016-001393 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kutsuttuna asiantuntijana läs-
nä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017 talousarvioksi ja vuo-
sien 2018−2019 taloussuunnitelmaksi.

Esittelijän perustelut

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

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvion laadintaa ohjaavat kaupungin-
hallituksen 4.4.2015 päättämät kannanotot:

"Jos yhteiskuntasopimus syntyy ja johtaa kaupungin omien suorien me-
nojen vähentymiseen raamin pohjana käytetystä tasosta, muutoksia 
tehdään yksilöityjen menojen vähenemisten johdosta niille virastoille, 
joiden kustannustaso tosiasiallisesti laskee. Tässä tapauksessa budjet-
tiehdotuksen yhteydessä esitetään tarkka laskelma siitä, paljonko me-
noja on leikattu virastokohtaisesti kilpailukykysopimuksesta johtuen ja 
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mihin menojen lasku perustuu. Syksyn budjettineuvotteluissa pääte-
tään mahdollisista lisäyksistä käyttötalouden menoihin.

Kohdennetaan tilakeskukselle tuottavuustavoite 5 milj. euroa, joka 
alentaa sisäisiä tilavuokria, mutta ei vaikuta tilakeskukselle asetettuun 
tuloutustavoitteeseen. Oletettu tilavuokrien alentamisen jakauma on vi-
rastojen välillä seuraava: opetusvirasto 2,5 milj. euroa, sosiaali- ja ter-
veysvirasto 1,8 milj. euroa ja varhaiskasvatusvirasto 0,7 milj. euroa. Li-
säksi otetaan käyttöön raamin puitteissa varattu 10 milj. euron kohden-
tamaton määrärahavaraus.

Virastojen käyttöön tulevien määrärahojen kasvu kokonaisuudessaan 
on seuraava: opetusvirasto 10 milj. euroa, sosiaali- ja terveysvirasto 3 
milj. euroa ja varhaiskasvatusvirasto 2 milj. euroa (joista tilakeskuksen 
vuokratason aleneman kautta opetusvirasto 2,5 milj. euroa, sosiaali- ja 
terveysvirasto 1,8 milj. euroa ja varhaiskasvatusvirasto 0,7 milj. euroa.)

Helsinki aloittaa aktiivisen valmistautumisen valtakunnan tason sote-
uudistuksen toteutumiseen. Valmistelussa suunnitellaan, miten kau-
punki valmistautuu järjestämis- ja tuotantomallien muuttumiseen ja sel-
vitetään mm. tulisiko kaupungin käynnistää toimet oman sote-tuotan-
non yhtiöittämiseksi, säätiöittämiseksi tai liikelaitostamiseksi. Selvitys 
tuodaan kaupunginhallitukselle.

Seniorien kotipalvelujen käyttöä tuetaan ja kotihoitoa vahvistetaan. 
Budjettivalmistelussa otetaan tavoitteeksi terveysasemien kiireettömän 
hoidon jonojen lyhentäminen kahteen viikkoon sekä terveysasemien 
aukioloaikojen laajentaminen. Vahvistetaan lastensuojelupalveluita.

Varaudutaan turvapaikan tai oleskeluluvan saaneiden vaikutukseen 
Helsingin kaupungin palveluihin. Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen 
jatkorahoituksesta päätetään saatujen kokemuksien pohjalta. Selvite-
tään maahanmuuttajien ja turvapaikansaaneiden työllistämistä kaupun-
gin toimesta mukaan lukien työharjoittelu.

Tiukkenevassa taloustilanteessa innovaatiotoiminta ja kehittämishank-
keet kohdistetaan olemassa olevien palvelujen ja erityisesti käyttäjien 
kannalta tärkeimpien sekä hallintokuntien toiminnan ja taloudelliselta 
volyymilta suurimpien peruspalvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden 
parantamiseen palveluiden laajentamisen sijaan. Selvitetään mahdolli-
suus tuoda nykyisten innovaatiorahaston ja lähiörahaston kautta tapah-
tuva toiminta tavanomaisen budjettiohjauksen piiriin. Selvitys tuodaan 
kaupunginhallituksen käsittelyyn. Selvitetään syksyn budjettineuvotte-
luihin mennessä mahdollisuus maanvaihtosopimusten laskemisesta in-
vestointiraamiin ja maanmyyntitavoitteeseen vain nettovaikutuksen 
osalta. Lautakunnat arvioivat ja erittelevät budjettikäsittelyn yhteydessä 
talousarvioraamin vaatimat toimenpiteet ja muutokset palveluihin. ”
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Esitys vuoden 2017 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017 talousarvioksi ja vuo-
sien 2018−2019 taloussuunnitelmaksi on esityslistan tämän asian liit-
teenä numero 1.

Menot milj. euroa TP 2015 TA 2016 Raami 
2017

Muutos 
milj. eu-
roa

Muutos 
%

Sote yhteensä  2 268,2 2 185,4 2 061,0 -124,4 -5,7 %
Sosiaali- ja terveys-
palvelut

1 464,9 1 475,3 1 469,2 -6,1 -0,4 %

Vastaanottokeskuk-
set

  15,5 15,5 100 %

Toimeentulotuki  177,7 176,9 26,6 -150,3 -85 %
Työllisyyden hoita-
minen

 61,5 6,0 6,0    0%

HUS-kuntayhtymä  564,1 519,2 534,2 +15,0 +2,9 %
Asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmä

 8,0 9,4 +1,4 +17,5 %

Sosiaali- ja terveysviraston kokonaisraami pienenee nimellisesti 5,7 % 
vuoden 2016 talousarviosta, missä merkittävin tekijä on perustoimeen-
tulotuen siirto Kelaan vuoden 2017 alusta lukien. Toimeentulotuen me-
noista on 2017 raamissa vähennetty perustoimeentulotuen menot 
141,5 milj. euroa (huomioiden takaisinperintä) sekä tuloissa valtion 
osallistuminen perustoimeentulotuen kustannuksiin 71,5 milj. euroa ja 
takaisinperinnän tulojen vähenemä n. 7 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio pienenee 
nimellisesti 6,1 milj. euroa (0,4 %), mutta vastaanottokeskuksia varten 
on avattu uusi nettobudjetoitu talousarviokohta vuodelle 2017. Ilman 
vastaanottokeskustoimintaa sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio-
kohdalla on 7,2 milj. euron (0,5 %) kasvu.

Toimeentulotuen vuoden 2017 raami sisältää ainoastaan täydentävän 
ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset, joten eri vuosien luvut 
ovat täysin erisisältöisiä. 

Työllisyyden hoidon raami on ennallaan vuoteen 2016 nähden.

HUS:in raami kasvaa 15 milj. euroa (2,9 %) kuluvan vuoden tasosta, 
alittaen kuitenkin merkittävästi vuoden 2015 toteutuneen tason ja vuo-
den 2016 ennustetun tason.
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Apotin nettobudjetoidun talousarviokohdan menot kasvavat 2 milj. eu-
rolla vuoteen 2016 nähden. Kasvu johtuu järjestelmän toteutuksen 
käynnistymisestä, kun hankinta- ja toimitussopimukset on allekirjoitettu 
huhtikuussa 2016. Vuoden 2017 aikana kustannuksia aiheutuu järjes-
telmähankinnan sopimuksen mukaisista maksuposteista, käyttöpalvelu-
jen toteutuksen maksujen käynnistymisestä ja resurssisopimuksen mu-
kaisista työvoimakustannuksista sekä Helsingin oman Apotti-tiimin teh-
tävistä. 

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioesitys on tehty kaupunginhalli-
tuksen antamaan talousarvioraamiin.

Talousarvion laatimisohjeissa todetaan, että vuoden 2017 raamin lähtö-
kohtana on valtuustokauden 2013−2016 strategiaohjelman mukainen 
talouden tasapainoa ja tuottavuuden kasvua koskeva tavoite, joka si-
sältää käyttömenojen reaalikasvun pitämisen asukasmäärän kasvun 
mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen 
tavoitteella. Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin 
käyttömenojen kokonaistaso on vuonna 2017 tuoreimmilla kustannus-
tason nousun ja väestönkasvun ennusteilla 1,13 % vuoden 2016 vas-
taavia menoja suurempi. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuustavoitetta toteutetaan muun 
muassa jatkamalla palvelurakenteen keventämistä ja tarkastelemalla 
vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja mahdollisimman kustannuste-
hokkaasti. Mahdolliset tuotantotapojen muutokset huomioidaan koko 
sosiaali- ja terveysviraston toiminnassa. 

Palvelusetelin osuutta palvelujen tuottamistapana lisätään ja uusia pal-
velusetelivaihtoehtoja otetaan käyttöön ilman että kaupungin kustan-
nukset kasvavat. Samoin omaishoidon tuen käyttöä yhtenä palvelujen 
tuottamistapana tuetaan.

Myös mahdollisia kustannustehokkuutta lisääviä oman toiminnan mää-
räaikaisia ulkoistamisia selvitetään.  

Välittömän asiakastyön osuutta työajasta nostetaan kaikissa palveluis-
sa aina kun se on tarkoituksenmukaista.

Aukioloaikoja laajennetaan osana palvelujen uudistamista. 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen raamissa on huomioitu perustoimeentulotuen maksa-
tuksen siirtyminen Kelalle. Ajanjaksolla 1.1.−31.3.2017 perustoimeen-
tulotuen maksatusta tapahtuu vielä kunnan budjetista, minkä osalta 
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mahdollisesti tarvittavat määrärahamuutokset kaupungin talousarvioon 
esitetään erikseen.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon määrärahat ovat talousarvioraamissa ennallaan 
vuoteen 2016 nähden. Talousarviota tullaan tarkistamaan työllisyyden 
hoidon kokonaisuutta selvittävän työryhmän esityksen tultua käsitellyk-
si.  

HUS-kuntayhtymä

HUS:in talousarviokohta sisältää HUS:in helsinkiläisille tuottamat ter-
veyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista sosiaali- ja terveysvi-
rasto maksaa HUS-hinnaston mukaisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveysvi-
rasto osallistuu HUS:in talousarvion mukaisiin Myrkytystietokeskuksen 
palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa osuutensa kalliin hoidon tasaus-
maksusta. HUS:in talousarviokohta sisältää myös mahdolliset ylikäyttö-
maksut sekä muut vastaavan tyyppiset erikseen laskutettavat erät. 
HUS:in talousarviokohta sisältää myös erikoissairaanhoidon ostot 
muista sairaanhoitopiireistä.

HUS:in vuoden 2017 talousarvio on kaupunginhallituksen hyväksymän 
raamin mukaan 534,2 milj. euroa. Kasvu on noin 2,9 % verrattuna vuo-
den 2016 talousarvioon.

Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitel-
ma määrittelee periaatteet, joiden mukaan HUS-kuntayhtymän kanssa 
sovitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaosta ja 
yhteistyöstä sekä hoitoketjuista HUS-kuntayhtymän ja Helsingin sosi-
aali- ja terveysviraston välillä. Kaikissa työnjakoon ja yhteistyöhön liitty-
vissä neuvotteluissa arvioidaan suunniteltujen muutosten vaikutukset 
talousarviokohtiin 31001 sosiaali- ja terveyspalvelut ja 31006 Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Tavoitteena on kuluja vähentävä netto-
vaikutus. Työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvät muutokset on hyväksyttä-
vä HUS-kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston yhteisis-
sä terveyssuunnittelukokouksissa. 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysvirasto seuraa strategian toteutumista talousarvioon 
asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden kautta. Kokonaisuutena 
sitovien tavoitteiden päämääränä on ohjata toimintaa strategiaohjelman 
osoittamaan suuntaan. Sosiaali- ja terveysviraston sitovat tavoitteet 
ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut:
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Lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna.

Laajennetaan 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset 
eli ”neuvola päiväkodissa” -toimintamallia vuoteen 2016 verrattuna. 
(Yhteinen tavoite varhaiskasvatusviraston kanssa).

Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kas-
vaa 2 %-yksikköä vuodessa.

Potilas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin kah-
dessa viikossa (T3 ≤ 14 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteri-
päivissä, odotusaikojen mediaani).

Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2016 verrattuna 
ilman että mediaanihoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella.

Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2016 ver-
rattuna.

Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 
2016 verrattuna.

Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoteen 
2016 verrattuna.

Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalahoitopäivien 
määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna.

Toimeentulotuki:

Kohdennetaan ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta vähintään 
45 % lapsiperheille.

Työllisyyden hoitaminen:

Kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään 1800 henkilöä vuodessa.

Määrälliset tavoitteet

Suoritetavoitteet pohjautuvat vuoden 2016 ennustettuun tasoon, minkä 
lisäksi tavoitteissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnalliset muutok-
set.

Palvelurakenteen keventäminen jatkuu. Laitoshoitoa vähennetään 
edelleen ja erilaisia kotiin ja muuhun asiakkaan toimintaympäristöön 
vietäviä palveluja vahvistetaan.

Terveysasematoiminnassa on tavoitteena saatavuuden paraneminen ja 
peittävyyden kasvu. Omahoidon tuki lisääntyy, suunnitelmallista ja 
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koordinoitua hoitoa vahvistetaan ja asiakkaiden asiat hoidetaan kerralla 
kuntoon, jolloin käyntien pituudet kasvavat, mutta määrä ei.

Investoinnit

Kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman suunnittelun lähtökohtana 
on strategiaohjelman mukainen vuosittainen 435 milj. euron investointi-
taso ja vuodelle 2016 tehty 15 milj. euron tasokorotus uusien asuina-
lueiden ja asuinrakentamisen edellyttämiin investointeihin. Lisäksi ko-
konaistasoon on tehty indeksitarkistus. Investointiraami vuodelle 2017 
on 466 milj. euroa. Tämän lisäksi kokonaisinvestointeihin sisältyy lähiö-
rahastosta rahoitettavia hankkeita 5 milj. euroa vuodessa. Kokonaisin-
vestointitaso on yhteensä 471 milj. euroa.

Kaupunkitasolla on linjattu, että hallintokuntien tulee laatia tilankäyttö-
ohjelmat ja niiden tehostamissuunnitelmat. Suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon

 teknologian muutokset
 palvelujen ja työn uudet muodot.

Tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen 
kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on laatinut priorisoidun 10-vuotissuunnitel-
man tulevista investoinneista. Suunnitelma sisältää myös poistuvat tilat. 
Sosiaali- ja terveysviraston tilankäyttöohjelma on esityslistan tämän 
asian liitteenä 2.

Irtain käyttöomaisuus

Sosiaali- ja terveysviraston irtaimen omaisuuden raami on 14,3 milj. eu-
roa, mikä on 4,7 milj. euroa (49 %) kuluvan vuoden irtaimen omaisuu-
den raamia enemmän. Nousua selittää Kalasataman terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen varustaminen.

Irtaimen omaisuuden määrärahat jakautuvat tietotekniikkahankintoihin 
(6,0 milj. euroa)  ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan (8,3 milj. eu-
roa).  Irtaimen hankinnoissa on painotettu tietotekniikkahankintoja digi-
talisaation edistämiseksi.

Irtaimen omaisuuden hankinnat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 
3.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että talousarvioehdotus on laadittu kaupungin-
hallituksen päättämän raamin mukaiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen 
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talousarviokohdan osalta vuoden 2017 talousarvioesitys vastaa tasol-
taan kuluvan vuoden talousarviota, kun otetaan huomioon kustannusta-
sossa tapahtuva muutos.

Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2017 talousarvion pohjan pitävyyden 
kannalta keskeistä on budjetissa pysyminen kuluvana vuonna.

Osastokohtaiset tarkemmat suunnitelmat palvelujen tuottamiseksi ja 
järjestämiseksi valmistellaan käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydes-
sä syksyllä 2016.

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

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioehdotus vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2018 - 
2019

2 Tilankäyttöohjelma
3 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2017 - 2026

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 129
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kaupungin henki-
löstön asemasta

HEL 2016-001985 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto seuraa henkilöstön työhyvinvointia säännöl-
lisin mittauksin, kyselyin ja selvityksin. Tulosten perusteella käynniste-
tään kehittämistoimia, joiden toteutumista seurataan. Työhyvinvointia 
tuetaan myös rahoittamalla erillisiä hankkeita ja toimenpiteitä työyksi-
köissä. Näitä kohdistetaan työpisteisiin ja aloille, joissa on havaittu työ-
hyvinvointiriskejä. Johtamisessa painotetaan kaikilla tasoilla työkyvyn ja 
hyvinvoinnin edistämistä ja ne ovat osa normaalia esimiestyötä. Henki-
löstön osallistamista vahvistetaan ja näin yhteinen vastuu työyhteisöstä 
jakautuu kaikille sen jäsenille.

Uuden henkilöstön saanti vaihtelee eri ammattiryhmissä. Sosiaali- ja 
terveysvirasto rekrytoi aktiivisesti uutta henkilökuntaa varsinkin työvoi-
mapula-aloille.    

Sosiaali- ja terveysviraston palkkarakennetta tarkastellaan ja kehite-
tään tehtävien vaativuuden arvioinnin kautta. Helsingin kaupungin nimi-
ke- ja palkkalausuntomenettelyn mukaisesti voidaan tehdä palkan tar-
kistuksia, mikäli tehtävän vaativuus on olennaisesti muuttunut. Viras-
tossa on myös selvitetty sosiaalitoimen ja terveystoimen vuonna 2013 
toteutuneen yhdistymisen myötä ilmenneitä palkkaeroja. Työ on eden-
nyt jo pitkälle ja sen perusteella on toteutettu palkkaharmonisointeja. 
Tarkastelua jatketaan ja harmonisoinnit toteutetaan talousarvioraamin 
puitteissa.

Määrällisestä tuottavuustavoitteesta luopumista koskevaan ehdotuk-
seen liittyen todetaan, että kaupungin tuottavuustavoite sisältyy kau-
punginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 on 
laadittu kaupunginhallituksen 4.4.2016 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Vuoden 2017 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia li-
sääviä toimenpiteitä, kuten palkkojen korottamista, ilman vastaavaa 
kustannusten alenemista muualta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Työhyvinvointi ja työkyky ovat edellytyksiä henkilön jaksamiselle ja on-
nistumiselle työssä sekä tuloksekkaalle toiminnalle. Näitä voivat ede-
sauttaa riittävä toimeentulo ja oikeudenmukainen palkkaus.”

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 
17.2.2016 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja kahdeksan muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen määrärahan varaamisesta kaupungin työntekijöi-
den palkkojen korottamiseen.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
sunto kaupunginhallitukselle 26.5.2016 mennessä.

Lausunto on pyydetty myös opetustoimesta ja nuorisotoimesta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Ilman allekirjoituksia Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 
17.2.2016 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
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§ 130
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta työllisyyden hoi-
don turvaamiseksi

HEL 2016-002654 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Helsingin kaupungin tavoitteena on tehostaa työttömien työllistämistä 
ja panostaa erityisesti nuorisotyöllisyyden hoitoon. Kaupunkitasoinen 
vastuu työllisyyden hoidosta on kaupunginkanslialla. Työllisyyden hoi-
don vastuunjakoa ja rahoitusta on uudistettu siten, että nykyään työ-
markkinatuen kuntarahoitusosuudesta vastaa kaupunginkanslia. Vuon-
na 2015 kuntarahoitusosuus oli noin 56 miljoonaa euroa.

Työttömien määrä on kohonnut Helsingissä yhtäjaksoisesti lähes neljä 
vuotta. Vuoden 2015 lopussa Helsingin työttömyysaste oli 12,7 pro-
senttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. 
Tammikuussa 2016 kaupungissa oli 41 800 työtöntä työnhakijaa. Edel-
liseen vuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut voi-
makkaasti kun taas alle 25-vuotiaiden työttömien määrässä on pientä 
laskua.

Sosiaali- ja terveysviraston työllistymisen tuki järjestää palveluja, joiden 
tavoitteena on edistää työttömien ja osatyökykyisten helsinkiläisten 
osallistumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Työllistymisen tuki tarjo-
aa laaja-alaista verkostotyötä, yksilöllistä ohjausta ja arviointia sekä 
kuntouttavia työllistymispalveluja. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli 
vuonna 2015 yhteensä 1 725 henkilöä ja palkkatukityö mahdollistettiin 
112 henkilölle. 

Viime vuonna käynnistynyt Ohjaamo tulee vaikuttamaan myönteisesti 
nuorten työllistymiseen ja koulutuspolkuihin. Kuntouttavan työtoiminnan 
asiakasmääriä sosiaali- ja terveysvirasto pystyy tänä vuonna lisää-
mään. Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu TYP Helsinki kasvattaa uusien 
asiakkaidensa määrää. Tätä kehitystä jatketaan vuonna 2017 talousar-
vion puitteissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 on 
laadittu kaupunginhallituksen 4.4.2016 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Työllisyyden hoidolla on oma talousarviokohtansa. Vuoden 
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2017 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia lisääviä toimenpitei-
tä.

Terveysvaikutusten arviointi

Työttömyys, varsinkin pitkittyessään, on merkittävä riskitekijä ihmisen 
terveydelle ja hyvinvoinnille. Työllisyyttä edistävillä ja työttömyyttä vä-
hentävillä toimilla sekä työttömille tarjottavilla tukitoimilla voidaan edis-
tää terveyttä ja hyvinvointia.”

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia, Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 
2.3.2016 asia 35

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja kuusi muuta valtuutettua ovat tehneet ta-
lousarvioaloitteen määrärahojen varaamisesta työllisyyden hoidon tur-
vaamiseen.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
sunto kaupunginhallitukselle 26.5.2016 mennessä.

Lausunto on pyydetty myös opetustoimesta ja nuorisotoimesta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia, Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 
2.3.2016 asia 35

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
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§ 131
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sote-palvelujen 
parantamiseksi

HEL 2016-002655 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto toteuttaa strategisia tavoitteitaan palveluja 
uudistamalla. Uudistaminen tähtää palvelujen saatavuuden ja asiakas-
kokemuksen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranemiseen. Kes-
keisiä ovat prosessien ja johtamisen uudistaminen sekä perhekeskus, 
terveys- ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen palvelukeskus  -toiminta-
mallien kehittäminen. Työ etenee ja siinä huomioidaan kaupungin lin-
jausten ohella voimassa ja valmisteilla oleva lainsäädäntö, kansalliset 
ohjeet ja suositukset, tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalli-
nen uudistus sekä yhteiskunnan ajankohtaiset muutosvoimat.

Ikäihmisten palveluja uudistetaan Stadin ikäohjelman ja vanhuspalvelu-
lain suuntaisesti koko kaupungissa. Stadin ikäohjelma on monihallinto-
kuntainen suunnitelma ja toimenpidekokonaisuuksien vetovastuuta on 
eri hallintokunnilla. Sosiaali- ja terveysvirastossa painopisteenä on ko-
tona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Palveluvalikko on laaja 
ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ottaen huomioon 
henkilön muuttuvat tarpeet. Siirtymäajat hoitomuodosta toiseen ovat 
suositusten mukaisia.   

Sosiaali- ja terveysvirastossa on 1.1.2015 alkaen otettu käyttöön van-
huspalvelulain mukainen vastuutyöntekijä-käytäntö. Vastuutyöntekijä 
nimetään silloin, kun henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen 
ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijäksi valitaan 
iäkkään henkilön palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukai-
nen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattilainen. 

Lapsiperheiden kotipalvelu toteutuu matalalla kynnyksellä, eikä palve-
lun piiriin pääsyyn ole jonoa. Lastensuojelussa kodin ulkopuolisten si-
joitusten määrä on viime vuosina vähentynyt.

Terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa noudatetaan hoitotakuun 
määräaikoja. Palvelujen uudistamisen yhteydessä vahvistetaan ter-
veyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen saumatonta yhteistyötä ja kootaan 
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asiakkaan ympärille tarpeen mukainen palvelukokonaisuus ja asiantun-
tijatiimi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaratkaisuissa edetään hyväksyttyjen 
suunnitelmien mukaan niin palvelujen keskittämisessä kuin lähipalvelu-
jen varmistamisessakin. 

Perustoimeentulon maksatuksen siirtymisestä Kelaan ja sen vaikutuk-
sista sosiaali- ja terveysviraston toimintaan on tehty suunnitelma. Viras-
ton vastuulle jääviin palveluihin varataan riittävä henkilöstö ja resurssit.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 on 
laadittu kaupunginhallituksen 4.4.2016 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Vuoden 2017 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia li-
sääviä toimenpiteitä.

Terveysvaikutusten arviointi

Kaikissa ikävaiheissa ja elämäntilanteissa tarpeen mukaisilla, riittävillä 
ja yksilöllisesti suunnitelluilla ja toteutuvilla sosiaali- ja terveyspalveluilla 
voidaan ylläpitää ja edistää henkilön terveyttä ja hyvinvointia. Erityisesti 
syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien palvelujen saannin var-
mistamisella voidaan vaikuttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventumi-
seen.”

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia, Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 
2.3.2016 asia 36

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja seitsemän muuta valtuutettua ovat tehneet 
talousarvioaloitteen määrärahojen varaamisesta sote-palvelujen paran-
tamiseksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
sunto kaupunginhallitukselle 26.5.2016 mennessä.

Lausunto on pyydetty myös kiinteistövirastolta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia, Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 
2.3.2016 asia 36

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
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§ 132
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta Tyttöjen Talon ja 
Poikien Talon toiminnan jatkon turvaamisesta

HEL 2016-001982 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Kalliolan Nuoret ry. on helsinkiläinen varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdis-
tys, jonka toiminta-aluetta on pääkaupunkiseutu. Yhdistys on osa Kal-
liolan setlementtiä ja kattojärjestönä toimii Suomen Setlementtiliitto. Yh-
distys tukee lasten ja nuorten kasvua erilaisten toimintojensa avulla. 
Helsingissä yhdistys ylläpitää Tyttöjen Taloa ja Poikien Taloa, joissa 
järjestetään matalan kynnyksen toimintaa. 

Kalliolan Nuoret ry:n keskeinen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys 
ja se saa lisäksi avustuksia toimintaansa esimerkiksi ministeriöiltä ja 
Helsingin kaupungin nuorisolautakunnalta, opetustoimelta sekä sosiaa-
li- ja terveyslautakunnalta. 

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on osoittanut tilat Tyttöjen 
Talolle ja Poikien Talolle ja nuorisotoimesta saatujen tietojen mukaan 
näin tulee jatkumaan myös vuonna 2017. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
katsoo, että tämä järjestely on asianmukainen. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä voidaan tukea monin eri tavoin ja 
näin edistää heidän ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä. 
Kolmannen sektorin toimijoilla on tässä tärkeä rooli kaikille avoimen 
matalan kynnyksen palvelujen tuottajina. Toiminnan onnistunut toteut-
taminen edellyttää asianmukaisia tiloja.”

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia, Ingervo Sirkku, talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 
asia 18
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja 10 muuta valtuutettua ovat tehneet talous-
arvioaloitteen riittävän määrärahan varaamisesta Tyttöjen talon ja Poi-
kien talon toiminnan jatkamiseksi sopivissa tiloissa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
sunto kaupunginhallitukselle 26.5.2016 mennessä.

Lausunto on pyydetty myös nuorisolautakunnalta, opetuslautakunnalta 
ja kiinteistövirastolta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia, Ingervo Sirkku, talousarvioaloite Kvsto 17.2.2016 
asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
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§ 133
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien jaksa-
misen tukemisesta

HEL 2016-002641 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä 
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon  
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annet-
tavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalk-
kiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnan-
varainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamillaan 
määrärahoilla.

Helsingissä omaishoidon tuen saajia on vammaispalveluissa, kehitys-
vammahuollossa ja yli 65-vuotiaiden palveluissa. Vuonna 2015 omais-
hoidon tuen saajia oli yhteensä 3 970.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja 
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä hoidetta-
valle lyhytaikaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Omaishoitajan va-
paapäivien mahdollistamiseksi on käytössä myös palveluseteli kotiin 
hankittaviin palveluihin. Lisäksi omaishoitaja voi valita itselleen sijaiso-
maishoitajan esimerkiksi lähipiiristään ja tälle maksetaan palkkio.  

Sosiaali- ja terveysviraston neljä omaishoidon toimintakeskusta tarjoa-
vat palveluja myös muille kuin niin sanotuille sopimusomaishoitajille, 
jotka eivät ole omaishoidon korvauksen piirissä. Keskukset järjestävät 
viikoittain erilaista virkistystä, kuten kahvilatapaamisia, retkiä sekä ryh-
mätoimintaa. Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry:n palvelut 
ovat kaikkien jäsenomaishoitajien käytössä. Yhdistys tarjoaa muiden 
muassa ryhmä- ja virkistystoimintaa.

Lakiin omaishoidon tuesta tulee muutoksia 1.7.2016 alkaen. Sosiaali- 
ja terveysvirasto seuraa lakimuutosten etenemistä ja toimii lain edellyt-
tämällä tavalla. Lakimuutokseen sisältyvät omaishoitajien jaksamisesta 
tukevat hyvinvointi- ja terveystarkastukset on jo käynnistetty Helsingis-
sä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 24 (30)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/9
24.05.2016

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

Omaishoitoperheiden tilanteet ja voimavarat ovat hyvin erilaisia ja 
muuttuvia. Tämän vuoksi kussakin tilanteessa etsitään yksilölliset ja riit-
tävät palvelut ja tukimuodot niin hoidettavalle kuin hoitajallekin. Näihin 
tarvittavat resurssit sisältyvät sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017 
talousarvioon, joten aloitteessa mainittu määrärahan korottaminen ei 
ole aiheellista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 on 
laadittu kaupunginhallituksen 4.4.2016 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin. Vuoden 2017 talousarvioraami ei mahdollista kustannuksia li-
sääviä toimenpiteitä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tuki parantaa vammaisten sekä ikääntyneiden kotona 
asumisen mahdollisuuksia toimintakykyä rajoittavista seikoista huoli-
matta. Kotona asuminen voi lisätä hyvinvointia ja elämän laatua. Koto-
na asumisen onnistuminen edellyttää omaishoitajalta jaksamista ja riit-
täviä voimavaroja. Näitä voidaan tukea ja edistää erilaisilla hyvinvointia 
ja terveyttä edistävillä palvelulla ja toimenpiteillä. "

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia, Huru Nina ym. talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 
asia 31

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Nina Huru ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet talousar-
vioaloitteen, joka koskee omaishoidon määrärahan korottamista resurs-
sien kohdentamiseksi omaishoitajien jaksamisen tukemiseen ja virkis-
täytymismahdollisuuksiin.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
sunto kaupunginhallitukselle 26.5.2016 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilman allekirjoituksia, Huru Nina ym. talousarvioaloite Kvsto 2.3.2016 
asia 31

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
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§ 134
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 17.5.2016

26 § Lastensuojelun asiakirjojen luovuttaminen, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 23.5.2016

27 § Sijoituksen sosiaalityön perhehoidon palvelujen uuden työpisteen 
perustaminen, perhe- ja sosiaalipalvelut

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 17.5.2016

165 § Vahingonkorvausvaatimus löytötavaratoimiston maksusta, Salas-
sa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

167 § Vahinkoilmoitus kaupungin omaisuuden vahingoittamisesta, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

168 § Vaatimus taloudellisen vahingon korvaamisesta hoitovirheen pe-
rusteella, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

169 § Vahinkoilmoitus kotihoidon työntekijän kadottamasta työpuheli-
mesta

Osastopäällikkö 19.5.2016

170 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta omaisuudesta, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

171 § Vahinkoilmoitus työpuhelimen rikkoutumisesta
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172 § Vahinkoilmoitus lääkkeiden hankinnasta aiheutuneista ylimääräi-
sistä kustannuksista

Osastopäällikkö 23.5.2016

173 - 176 §:t Autovahinkoilmoitus

177 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta kuulolaitteesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

178 § Vahingonkorvausvaatimus kauppatilauksen kustannuksista, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 24.5.2016

Korjaus 29.4.2016 § 20 uuden laskutusohjelma toiminnon hankinta 
suun terveydenhuollon tietojärjestelmään

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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§ 135
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 23.5.2016

86 § Delegointioikeuden myöntäminen sosiaalityöntekijöille ja omais-
hoidon tuen sosiaaliohjaajille

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Pia Panhelainen

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
Pia Panhelainen

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 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ja 135 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Soili Korhonen
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