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Juha Jolkkonen va. virastopäällikkö
149-166 §

Pia Panhelainen va. virastopäällikkö
167 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen suunnittelija
149-167 §
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§ Asia

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

150 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

151 Sotep/3 Ilmoitusasiat

152 Sotep/4 Toimintasuunnitelma kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi 
terveysasemilla

153 Sotep/5 Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevision 2030 päivitys

154 Sotep/6 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.2016

155 Sotep/7 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkamäärien muutos

156 Sotep/8 Lääkärityövoiman hankinta

157 Sotep/9 Mielenterveyskuntoutujien palveluiden hankinta Niemikotisäätiöltä

158 Sotep/10 Toimeentulotuen sähköisen asioinnin ja asiakirjahallinnan ylläpitopal-
velujen optiokausien 2017–2018 käyttö

159 Sotep/11 Haagan ja Myllypuron kuntoutuskotien muuttaminen sosiaalihuoltolain 
mukaiseksi asumiseksi

160 Sotep/12 Kolmen psykiatrisen päiväsairaalan muuttaminen intensiiviseksi avo-
hoidoksi

161 Sotep/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kår-
kulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2017 
- 2019

162 Sotep/14 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

163 Sotep/15 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

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

165 Sotep/17 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

166 Sotep/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

167 Sotep/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 149
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 Sirpa Asko-Seljavaaran ja varatarkastajaksi jäsen Anna Vuor-
joen.

Esittelijä
va. 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 Sami Heistaron ja varatar-
kastajaksi jäsen Anna Vuorjoen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 150
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
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 151
Ilmoitusasiat

Päätös

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

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 152
Toimintasuunnitelma kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi 
terveysasemilla

HEL 2016-004426 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan toi-
mintasuunnitelman kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi ter-
veysasemilla ja esitti, että toimintasuunnitelma viedään tiedoksi kau-
punginhallitukselle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Risto Mäkinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42700

risto.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintasuunnitelma kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi 
terveysasemilla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.1.2016, että sosiaali- ja ter-
veysvirasto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnalle toimintasuun-
nitelman, missä esitetään vaihtoehtoiset toiminnalliset muutokset ja nii-
den vaatimat resurssit vahvistetun vuoden 2016 budjetin sisällä, jotta 
kiireettömään hoitoon pääsy kaikilla terveysasemilla toteutuisi pää-
sääntöisesti kahdessa viikossa ottaen huomioon valtuustostrategian 
keskeinen tavoite terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta. Suunni-
telma tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kiireettömään hoitoon pääsy terveysasemilla on viime vuosina parantu-
nut. Saatavuus ei kuitenkaan ole edelleenkään riittävä, koska kolmas 
vapaa aika lääkärille (T3) on toukokuussa 2016 saatavilla keskimäärin 
16 vuorokaudessa. Myös terveysasemien väliset erot ovat suuria. Toi-
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menpideohjelma tähtää siihen, että kolmas vapaa aika lääkärille (T3) 
olisi saatavilla keskimäärin 14 vuorokauden kuluessa kaikilla terveysa-
semilla.

Pitkä odotusaika kiireettömään hoitoon terveysasemilla johtuu osittain 
epätarkoituksenmukaisista johtamis- ja toimintatavoista sekä kysynnän 
ja tarjonnan epäsuhdasta. 

Kiireettömään hoitoon pääsy paranee toimintasuunnitelmassa kuvatulla 
toimenpiteiden kokonaisuudella:

1. Ydinprosessien ja asiakassegmentoinnin käyttöönotto
2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio
3. Johtamisen uudistuminen
4. Digitalisaation hyödyntäminen
5. Palvelujen keveneminen ja laajennettu palveluvalikoima
6. Tiedolla johtaminen ja ohjausmekanismi
7. Voimavarojen kohdentaminen
8. Vaihtoehtoisten tuotantotapojen arviointi.

Saatavuus ja vaikuttavuus paranevat, kun ydinprosesseilla hoidosta tu-
lee suunniteltu kokonaisuus, jota koordinoi yksi ammattilainen. Asiakas 
asioi hänen hoitoaan koordinoivan ammattilaisen kanssa. Tällä tavoin 
sattumanvaraiset yhteydenotot ja vastaanottokäynnit vähenevät, kun 
sekä asiakas että ammattilainen tietävät, mitä on sovittu jatkosuunnitel-
maksi.

Asiakkaat jaetaan palvelutarpeensa mukaisesti kolmeen segmenttiin: 
paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat, satunnaisen palvelutarpeen 
asiakkaat ja tunnistamattoman palvelutarpeen asiakkaat. Asiakasseg-
menttejä palvelemaan luodaan ydinprosessit, jotka mahdollistavat ai-
empaa räätälöidymmän ja asiakkaan tarpeiden mukaisen hoidon.

Asiakkaan vastuu tarpeen ja tavoitteen määrittelyssä kasvaa, ja am-
mattilaisen vastuu omahoidon tuessa kasvaa. Yhteydenottotavat ja 
asiakasvirtojen ohjaus uudistuvat, kun asiakas asioi suoraan hänen 
hoitoaan koordinoivan ammattilaisen kanssa. 

Lopputuloksena saavutetaan hallitummat hoidon kokonaisuudet, jolloin 
yhteydenotot ja vastaanottokäynnit vähenevät, ja samalla haluttu hoito-
tulos saavutetaan aiempaa paremmin.

Kaikkea uudistamista ohjaa niin sanottu Triple Aim -periaate, mikä tar-
koittaa saatavuuden ja asiakaskokemuksen, tuottavuuden sekä vaikut-
tavuuden yhtäaikaista paranemista.
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Saatavuushyöty saavutetaan, kun asiakas voi arvioida palvelutarpeen-
sa itse älykkäillä digitaalisilla palveluilla. Itsehoito lisääntyy, yhteydeno-
tot hoidon tarpeen arviointiin vähenevät ja asiakkaat tuottavat itse kat-
tavammat esitiedot tilanteissa, joissa tarvitaan ammattilaisen apua. 

Kohdentamalla voimavaroja Triple Aim –periaatteen mukaisesti toimi-
viin peruspalveluihin voidaan saatavuuden paranemista nopeuttaa ja 
vähentää ajautumista raskaampiin palveluihin. Terveysasemille on jo li-
sätty sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 tulosbudjetin puitteissa 6 
lääkäriä ja 4 hoitajaa. Uusia lisäyksiä tehdään vielä vuoden 2016 aika-
na tulosbudjetin niin salliessa. Samoin lisätarpeet huomioidaan mah-
dollisuuksien mukaan vuoden 2017 käyttösuunnitelman yhteydessä.

Itse tuotetulle toiminnalle vaihtoehtoisia palvelujen tuottamisvaihtoehto-
ja on syytä jatkuvasti arvioida. Vaihtoehtoisia tuotantotapoja voivat olla 
esimerkiksi palvelusetelin käyttöönotto tai oman toiminnan määräaikai-
set ulkoistamiset.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kiireettömään hoitoon pääsyn paraneminen kaikilla terveysasemilla li-
sää palvelujen tasapuolista saatavuutta ja siten vähentää eriarvoisuutta 
ja terveys- ja hyvinvointieroja.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Risto Mäkinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42700

risto.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintasuunnitelma kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi 
terveysasemilla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 139
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HEL 2016-004426 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.05.2016 Pöydälle

Terveysasemien johtajalääkäri Risto Mäkinen oli kutsuttuna asiantunti-
jana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Anna Vuorjoki pyysi asian pöydälle. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Risto Mäkinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42700

risto.makinen(a)hel.fi
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§ 153
Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevision 2030 päivitys

HEL 2015-012013 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi päivitetyn raportin 
Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030, päivitysraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuonna 2009 julkaistiin Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030. 
Raportissa kuvattiin visio pääkaupunkiseudun sairaala-alueverkosta 
2030-luvulla; käytössä olevista ja suunnitteilla olevista uusista sairaala-
alueista sekä vapautuvista sairaala-alueista ja niiden tulevasta muusta 
käytöstä.

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohtajat päättivät kokoukses-
saan 18.9.2015, että Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 on 
tarpeen päivittää toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuok-
si. 

Helsingin kaupunginjohtaja asetti 11.11.2015 (70 §) Pääkaupunkiseu-
dun sairaala-aluevisio 2030 -päivittämistyöryhmän. Työryhmässä oli 
edustus Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista, Kirkkonummel-
ta ja HUS:sta.

Työryhmän tehtävänä oli 31.5.2016 mennessä:
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 päivittää vuonna 2009 valmistunut sairaala-alueiden kehittämistyö-
ryhmän raportti sairaalatarpeeseen vaikuttavien muutosten, mm. 
hoitomenetelmien, digitalisaation, sairaalapaikkojen tarpeen ja mui-
den muutosten osalta

 selvittää raportissa mainituilla alueilla tapahtuneet muutokset
 selvittää muuttuneet olosuhteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-

tämisessä sekä niiden vaikutukset sairaala-alueiden kehittämiseen 
 päivittää pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio vuoteen 2030.

Työryhmä on valmistellut tämän asian liitteenä olevan raportin ja luo-
vuttanut sen Helsingin kaupunginjohtajalle 23.5.2016. Työryhmän nä-
kemys pääkaupungin sairaala-alueverkosta 2030 on yksimielinen.

Raporttiin on päivitetty pääkaupunkiseudun sairaala-alueiden tilanne 
vuonna 2016. Raportissa on kuvattu Helsingin, Espoon, Vantaan, Kau-
niaisten, Kirkkonummen ja HUS:n sairaaloista ja sairaala-alueista ne, 
joissa on sairaalatoimintaa sekä sairaala-alueet, joilta sairaalatoiminta 
on loppunut tai joista sairaalatoiminnan visioidaan loppuvan vuoteen 
2030 mennessä. 

Osasta lopetettavista sairaaloista on jo kunnissa tehty päätökset kun 
taas osa lopettamispäätöksistä on työryhmän visiointia.  

Pääkaupunkiseudun väestötiedot ja väestöennusteet on päivitetty ny-
kytilanteen ja tämänhetkisten ennusteiden mukaisiksi samoin kuin uu-
sia asuinalueita ja joukkoliikenneratkaisuja koskevat tiedot on kuvattu. 
Toimintaympäristön muutosten vaikutuksia 2030-luvun sairaalatarpee-
seen on tarkasteltu useista näkökulmista, joita ovat väestön demografi-
set muutokset, ihmisten arvojen muutokset, teknologia, digipalvelut ja 
sairaalarakentamisen trendit. Toimintaympäristössä vaikuttavia muu-
toksia ovat myös tuleva kansallinen sote-uudistus, talouden epävar-
muus, kaupunkirakenteen muutokset sekä arvaamattomat ilmiöt.

Työryhmän vision mukaan pääkaupunkiseudulla olisi vuonna 2030 nel-
jä hyvin saavutettavissa olevaa sairaala-aluetta: 1. Meilahden sairaala-
alue, johon kuuluvat myös Iho- ja allergiasairaala sekä Laakson sairaa-
la, 2. Jorvin sairaala-alue, 3. Peijaksen sairaala-alue ja 4. Malmin sai-
raala-alue. Ne tarjoavat ympärivuorokautisia somaattisia ja psykiatrisia 
päivystyspalveluja. Sairaala-alueilla on lisäksi erilaista ympärivuorokau-
tista vuodeosastotoimintaa, jonka profiloinnista ja volyymista on sovittu 
niin, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osuudet vas-
taavat väestön hoidon tarvetta. Myös iäkkäiden kuntalaisten tarvitsema 
akuutti sairaalahoito ja akuutin vaiheen kuntoutus on järjestetty näissä 
neljässä päivystävässä sairaalayksikössä. 
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Henkilöstön erityisosaaminen on sijoitettu ja resursoitu yksiköihin opti-
maalisesti toiminnan tuloksellisuus ja taloudellisuus huomioon ottaen. 
Sairaalahoito on osa potilaan hoito- ja palveluketjua, joka sisältää ny-
kyistä enemmän erilaisia digi-, etä- ja avopalveluja sekä välimuotoisia 
palveluja ja uudenlaisia lähipalveluja.  Tulevaisuuden sairaansijamää-
rän tarvetta vähentävät uudet välimuotoiset palvelut. 

Pääkaupunkiseudun väestölle arvioidaan tarvittavan vuonna 2030 yh-
teensä noin 3900 sairaansijaa, joista somaattisia olisi 3350 ja psykiatri-
sia noin 525. Somaattisista sairaansijoista noin puolet olisi erikoissai-
raanhoidon ja toinen puoli perusterveydenhuollon hoitopaikkoja. Sai-
raansijatarpeeseen vaikuttaa voimakkaasti se, miten ympärivuorokauti-
sen palveluasumisen tarve kehittyy ja miten tarpeeseen pystytään vas-
taamaan.

Vision mukaisen kehityksen seurauksena pääkaupunkiseudulla vapau-
tuisi vuoteen 2030 mennessä useita keskeisillä paikoilla sijaitsevia sai-
raala-alueita muuhun käyttöön. Sairaala-alueiden lukumäärä väheni 
päivityksen yhteydessä aiemmasta yli kymmenestä neljään. Sairaansi-
jatarve suhteessa väestömäärään ja -rakenteeseen vähenee, koska 
hoitomenetelmien kehittyessä on mahdollista lyhentää sairaalahoitoai-
koja ja siirtää palveluja entistä enemmän avo- ja kotihoitoon.

Vuonna 2009 laaditussa sairaala-aluevisiossa oletettiin, että vuonna 
2030 pääkaupunkiseudun kunnat muodostavat yhden toiminnallisen 
kokonaisuuden ja että julkisten terveyspalvelujen järjestämisestä vas-
taa yksi toimijataho. Tämä visio on pysynyt samana ja se on myös tule-
vien suunniteltujen sote-linjausten mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030, päivitysraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 143

HEL 2015-012013 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.05.2016 Pöydälle

Jäsen Anna Vuorjoki pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja/J 25.05.2016 § 36

HEL 2015-012013 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä merkitä tiedoksi Pääkau-
punkiseudun sairaala-aluevisio 2030 työryhmän päivitysraportin. 

Samalla kaupunginjohtaja päätti lähettää työryhmän päivitysraportin tie-
doksi ja jatkosuunnittelun pohjaksi sosiaali- ja terveysvirastoon, kiinteis-
tövirastoon, kaupunkisuunnitteluvirastoon, kaupunginkansliaan sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja pääkaupunkiseudun erillis-
ratkaisua valmistelevalle työryhmälle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginjohtaja asetti 11.11.2015 (70 §) Pääkaupunkiseu-
dun sairaala-aluevisio 2030 -päivittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli 
päivittää vuonna 2009 julkaistu pääkaupunkiseudun sairaala-alueiden 
kehittämisryhmän raportti Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030. 
Raportti valmisteltiin tuolloin työryhmässä, jossa olivat edustettuina 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi sekä Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) .
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Vuonna 2009 valmistuneessa raportissa kuvattiin visio pääkaupunki-
seudun sairaala-alueverkosta 2030-luvulla sisältäen käytössä olevat ja 
suunnitteilla olevat uudet sairaala-alueet sekä vapautuvat sairaala-alu-
eet ja niiden tulevan muun käytön. Raportin julkaisusta on kulunut yli 
kuusi vuotta. Tänä aikana on toteutettu runsaasti erilaisia sairaaloiden 
toimintaa ja sairaalatiloja sekä -alueita koskevia muutoksia. Monet 
muutoksista ovat toteutuneet vision suuntaisesti. Osa suunnitelmista on 
jäänyt toteutumatta tai muuttunut toimintaympäristössä tapahtuneiden 
muutosten vuoksi.

Terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämistä ja tuottamista perusteelli-
sesti uudistavalla valtakunnallisella
sote-uudistuksella sekä hoitomenetelmien kehittymisellä on lähivuosina 
merkittäviä vaikutuksia pääkaupunkiseudun sairaalatoimintaan. Pää-
kaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohtajat esittivät kokouksessaan 
18.9.2015, että Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 tulee päi-
vittää.

Asettamispäätöksessä työryhmän tehtäviksi  31.5.2016 mennessä 
määriteltiin:

- päivittää vuonna 2009 valmistunut sairaala-alueiden kehittämistyöryh-
män raportti sairaalatarpeeseen vaikuttavien muutosten, mm. hoitome-
netelmien, digitalisaation, sairaalapaikkojen tarpeen ja muiden muutos-
ten osalta

- selvittää raportissa mainituilla alueilla tapahtuneet muutokset

- selvittää muuttuneet olosuhteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misessä sekä niiden vaikutukset sairaala-alueiden kehittämiseen

- päivittää pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio vuoteen 2030.

Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt Helsingin kaupungista:

- Riitta Simoila, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto, puheenjoh-
taja

- Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, sosiaali- ja terveysvirasto

- Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto

- Antti Varkemaa, sairaala-alueiden projektin päällikkö, kaupunkisuun-
nitteluvirasto

- Arto Hiltunen, osastopäällikkö, kiinteistövirasto

- Juha Viljakainen, hankepäällikkö, kaupunginkanslia
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- Ilkka Korpi, projekti-insinööri, kaupunginkanslia.

Työryhmän jäseniksi kutsuttiin lisäksi seuraavat henkilöt:

- Matti Lyytikäinen, vanhusten palvelujen johtaja, Espoo

- Ulla Tikkanen, sosiaali- ja terveyspalvelujohtaja, Kauniainen

- Marjut Hovinen, ylilääkäri, Kirkkonummi

- Timo Aronkytö, vammais- ja vanhuspalvelujohtaja, Vantaa

- Raija Malmström, hankejohtaja, HUS

- Anne Priha, investointijohtaja, HUS.

Kaupunginjohtaja oikeutti työryhmän kuulemaan asiantuntijoita sekä ot-
tamaan sihteerin sosiaali- ja terveysvirastosta ja kaupunginkansliasta.

Työryhmätyöhön osallistui lisäksi ylilääkäri Jorma Teittinen Espoosta ja 
Kirkkonummea koskevaa materiaalia toimittivat perusturvajohtaja Liisa 
Ståhle ja ylilääkäri Kristiina Patja työryhmään nimetyn ylilääkäri Marjut 
Hovisen siirryttyä toisiin tehtäviin. Kokoussihteerinä toimi erityissuunnit-
telija Hanna-Leena Nuutinen Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Työryhmä työskenteli ajalla 3.12.2015–20.5.2016 kokoontuen kuusi 
kertaa. Tulevaisuuden sairaansija- ja sairaalatarpeeseen vaikuttavien 
muutosten tarkentamiseksi pidettiin lisäksi yksi työpaja, johon osallistui 
työryhmän jäsenten lisäksi muita asiantuntijoita pääkaupunkiseudun 
terveydenhuollosta. 

Työryhmä jätti kaupunginjohtajalle 20.5.2016 valmistuneen raportin joh-
topäätöksineen yksimielisesti, liitteet 1 ja 2.

Vuonna 2009 laaditussa sairaala-aluevisiossa oletettiin, että vuonna 
2030 pääkaupunkiseudun kunnat muodostavat yhden toiminnallisen 
kokonaisuuden ja että julkisten terveyspalvelujen järjestämisestä vas-
taa yksi toimijataho. Tämä visio on pysynyt samana, mutta se on saa-
nut uusia näkökulmia valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyvän mo-
nituottajamallin ja julkisten palvelujen yhtiöittämissuunnitelmien kautta.

Sairaala-aluevision päivittämisen yhteydessä todettiin, ettei aikaisempi 
sairaala-alueverkon nelijako (1. päivystys- ja akuuttisairaalat, 2. elektii-
viset sairaalat, 3. kuntoutussairaalat ja 4. psykiatriset sairaalahoito) ole 
enää ajankohtainen. Päivitetyn sairaala-aluevision mukaan pääkaupun-
kiseudulla on vuonna 2030 neljä hyvin saavutettavissa olevaa sairaala-
aluetta, jotka tarjoavat ympärivuorokautisia somaattisia ja psykiatrisia 
päivystyspalveluja.
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Sairaala-alueilla on lisäksi erilaista ympärivuorokautista vuodeosasto-
toimintaa, jonka profiloinnista ja volyymista on sovittu niin, että perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osuudet vastaavat väestön 
hoidon tarvetta. Henkilöstön erityisosaaminen on sijoitettu ja resursoitu 
yksiköihin optimaalisesti toiminnan tuloksellisuus ja taloudellisuus huo-
mioon ottaen. Sairaalahoito on osa potilaan hoito- ja
palveluketjua, joka sisältää nykyistä enemmän erilaisia digi-, etä-, avo- 
ja välimuotoisia palveluja sekä uudenlaisia lähipalveluja.

Sairaalakäytöstä vapautuvia alueita/rakennuksia vuoteen 2030 men-
nessä visioitiin vuoden 2009 raportissa olevan kymmenen (Herttoniemi, 
Katriina, Koskela, Lapinlahti, Lastenlinna, Maria, Myllypuro, Suursuo, 
Tammikumpu ja Töölö). 

Nyt tehdyn päivityksen perusteella vapautuvia sairaaloita on kahdeksan 
lisää (Aurora, Kauniala, Kirkkonummi, Kirurginen, Kivelä-Hesperia, Kä-
tilöopisto, Muurala ja Puolarmetsä). Tämän seurauksena tulee asuin- ja 
muuhun käyttöön vapautumaan pääkaupunkiseudulla merkittävä mää-
rä keskeisillä paikoilla sijaitsevia sairaala-alueita.

Sairaala-alueiden lukumäärä väheni päivityksen yhteydessä aiemmas-
ta yli kymmenestä neljään. Sairaansijatarve suhteessa väestömäärään 
ja -rakenteeseen vähenee, koska hoitomenetelmien kehittyessä on 
mahdollista lyhentää sairaalahoitoaikoja ja siirtää palveluja entistä 
enemmän avo- ja kotihoitoon.

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja/J 11.11.2015 § 70

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 154
Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.2016

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talou-
den toteumaennusteen 31.5.2016 tilanteessa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 14.4, 
28.7, 6.10 sekä 1.12.2016. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat en-
nusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 

Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta toukokuun 
lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu HUS:issa maaliskuun lo-
pun tilanteessa laadittuun laskennalliseen arvioon.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden 
ennusteet ovat seuraavat:

3 10 01 
Sosiaali- ja terveyspal-
velut

TP 2015 TA 2016 Ennuste 31.5. Ero TA Ero TA %

Tulot 186 994 183 314 192 214 +8 900 +4,9 %
Menot   1 464 874 1 475 291 1 484 491 - 9 200 - 0,6 %
Toimintakate -1 289 131 -1 291 977  -1 292 277 -300 0 %

      

3 10 04 TP 2015 TA 2016 Ennuste 31.5. Ero TA EroTA %
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Toimeentulotuki
Tulot 90 980 93 902 92 502  -1 400 -1,5 %
Menot 177 706 176 898 177 098 -200 -0,1 %
Toimintakate -86 726 -82 996 -84 596 -1 600 -1,9 %

      

3 10 05 
Työllisyyden hoitaminen

TP 2015 TA 2016 Ennuste 31.5 Ero TA EroTA %

Tulot 99 230 156 -74 -32,2 %
Menot 5 524 6 018 5 985 +33 -5,5 %
Toimintakate -5 425 -5 788 -5 829 -41  -0,7 %

      

3 10 06 
HUS

TP 2015 TA 2016 Ennuste 31.5 Ero TA Ero TA %

Menot 564 127 519 229 542 000 -22 771 -4,4 % 

3 10 07 
Apotti

TP 2015 TA 2016 Ennuste 31.5 Ero TA Ero TA %

Tulot 0 5 693 535 -4 558 -80,6 %
Menot 0 7 965 2 735 -5 230 +65,7 %
Toimintakate 0 -2 272 -2 200 +72 +3,2 %

      

Työllisyyden hoidon vuoden 2015 luvusta on poistettu työmarkkinatuen 
kuntaosuus, joka on siirtynyt kaupunginkanslian talousarviokohdalle. 
Apottia varten on perustettu oma talousarviokohtansa vuodeksi 2016.

Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän noin 9,2 milj. 
eurolla. Ylitys selittyy kokonaisuudessaan vastaanottokeskusten ylityk-
sellä. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän 0,7 milj. eurol-
la ilman vastaanottokeskuksia. Suurin osa ylityksestä syntyy omaishoi-
don tuesta ja kuljetuspalveluista.

Terveys- ja päihdepalvelut arvioi budjetin alittuvan 0,6 milj. eurolla psy-
kiatria- ja päihdepalveluissa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut arvioi budjetin ylittyvän 4,3 milj. 
eurolla. Ylitystä syntyy lähinnä kotihoidossa ja henkilöstökustannuksis-
sa. Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen ennuste on heikentynyt 4,3 
milj. eurolla edelliseen ennusteeseen nähden.
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Talous- ja tukipalvelujen osalta alitusta arvioidaan syntyvän vuokraku-
luissa, joiden tarkka arviointi on ollut aiempien vuosien tapaan vaikeaa. 
Ennusteessa on huomioitu tilakeskuksen antama 1,8 milj. euron alen-
nus vuoden 2016 vuokriin.

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut arvioi toiminnan toteutuvan budjetin 
mukaisena.

Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osalta on 0,2 milj. euron ylitysuhka, 
mikä johtuu keskitetyn atk-käyttötalouden kustannustasosta.  

Vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisesta aiheutuvat kustan-
nukset eivät sisälly sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioraamiin, jo-
ten niitä varten tullaan myöhemmässä vaiheessa hakemaan teknis-
luonteinen ylitysoikeus. Valtio korvaa vastaanottokeskusten kustannuk-
set täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettome-
noihin.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 8,9 milj. eurolla budjetoi-
dun tason; ylitys johtuu vastaanottokeskuksista. 

Toimeentulotuki (3 10 04)

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakasta-
louksien määrä ilman vastaanottokorvauksen saajia on tammi-huhti-
kuussa 2016 ollut 1,2 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edel-
lisvuonna. Toimeentulotuen perusosaan ei ole tullut indeksikorotusta, 
mikä hillitsee toimeentulotukimenojen nousua.

Työllisyyden hoitaminen ( 3 10 05)

Työllisyyden hoidon talousarviokohdan arvioidaan toteutuvan talousar-
vion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on poistunut sosiaali- ja 
terveysviraston talousarviosta, ja jäljellä on ainoastaan viraston oma tu-
kityöllistäminen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)

HUS:in 542 milj. euron ennuste sisältää olettaman, että Helsingille syn-
tyy palautettavaa ylijäämää 15 milj. euroa vuoden 2016 toiminnassa. 
HUS on arvioinut luvun. HUS:in valtuusto käsittelee lisäksi vuoden 
2015 ylijäämän palautusta kesäkuussa, mikä Helsingin osalta merkit-
see 20,9 milj. euron palautusta. Tätä palautusta ei ole huomioitu nyt 
laadittavassa ennusteessa. Palautus tulee näkymään vastaavan suu-
ruisena hyvityslaskuna vuodelle 2016.

Palvelut
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Sosiaali- ja terveysviraston suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan 
seuraavasti:

 TP 2015 TA 2016 Ennuste 2016 Ero TA-Enn
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja 
käynti

220 628 225 000 225 000 0

Terveysneuvonta, terveydenhoitaja muu 
asiointi

55 658 81 000 55 000 -26 000

Terveysneuvonta, lääkärikäynti 55 120  51 000 51 000 0
Terveysneuvonta, lääkärikäynti muu 
asiointi

1 974 1 000 1 000 0

Kouluterveydenhuolto, terveydenhoita-
ja, käynti

     107 718 122 000 120 000    -2 000 

Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, 
muu asiointi 

12 236 11 000 13 000 +2 000

Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoi-
taja, käynti

42 682 50 000 50 000 0

Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoi-
taja, muu asiointi 

8 694 10 000 10 000 0

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, 
lääkäri, käynti

22 563 21 000 21 000 0

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, 
lääkäri, muu asiointi

2 066 3 000 3 000 0

Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk 322 834 327 000 324 500 -2 500 
Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk 198 273 210 000 190 000  -20 000 
Lähiverkostosijoitukset 8 480 10 000 11 000 +1 000
Kasvatus- ja perheneuvonta, käynti 19 652 21 000 21 000 0
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti 36 129 34 000 36 000 +2 000
Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, 
paikat

914 892 909 +17

Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, 
paikat

130 130 130 +0

     

Terveysaseman lääkärin vastaanotto, 
käynti 

497 689 490 000 490 000 +0

Terveysaseman lääkärin vastaanot-
to, muu asiointi 

284 402 280 000 280 000 +0

Terveysaseman hoitajan vastaanotto, 
käynti 

404 262 420 000 420 000 +0

Terveysaseman hoitajan vastaanotto, 
muu asiointi

326 052 330 000 330 000 +0

Hammashuolto, käynti 528 088 478 000 523 000 +45 000
Pkl-vastaanotto, käynti 51 225 50 000 55 000 + 5 000 
Pkl-vastaanotto, muu asiointi 18 911 18 000 19 800 + 1 800
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti 44 505 42 000 46 800 +4 800
Tk-päivystys, käynti 132 414 127 000 136 800 +9 800 
Tk-päivystys, muu asiointi 1 765 2 000 1 200 -800
Psykiatrian avohoitokäynti 175 498 172 000 176 500 +4 500 
Psykiatrian avohoito, muu asiointi 56 359 50 000 57 600 +7 600 
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät 77 952 81 000 71  000 - 10 000 
Psykiatrian avohoitopäivä 74 244 73 000 76 300 +3 300 
Polikliininen päihdehuolto, as käynnit 
vuoden aikana

60 187 60 000 59 200 -800

Korvaushoito, käynnit vuoden aikana 137 296 130 000 125 800 +4 200 
Päihdehuollon asumispalvelut, asumis-
vuorokaudet yht

64 102 63 000 70 200 +7 200 

Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuoro-
kaudet yht

38 809 45 000 38 000 -7 000

     
Kotihoito, käynti 2 852 259 2 650 000 2 780 000 +130 600
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Kotihoito, muu asiointi 46 030 150 000 201 000 +51 000
Somaattinen sairaalahoito 30 106 33 000 31 700 -1 300
Iäkkäiden ympärivuorokautinen palve-
luasuminen, vrk

1 090 054 1 050 000 1 045 000 -5 000 

Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk 580 870 450 000 450 000 +0
     

Talousarvion määrälliset tavoitteet on asetettu keväällä 2015. Lasten-
suojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta per-
hehoitoon. Poliklinikkakäynnit ja päivystyksen käynnit ylittävät suunni-
tellun tason, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit, joiden määrän 
arvioidaan toteutuvan saman suuruisena kuin vuonna 2015. Kotihoidon 
käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palveluraken-
teen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä 
vähenee edellisvuodesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:

Sosiaali- ja terveyspalvelut  
1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään vähin-
tään 2000 terveystarkastusta vuodessa

Toteutuu

2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusvuorokausien suhteellinen osuus kas-
vaa vuoteen 2015 verrattuna

Toteutuu 

3. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja 
hyvinvointitapaamiset eli "neuvola päiväkodissa"- toimintamalli. (yhteinen tavoi-
te varhaiskasvatusviraston kanssa) 

Toteutuu

4. Potilas pääsee neljässä viikossa terveysasemalle Toteutuu
5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2015 verrattuna ilman 
että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella 

Toteutuu

6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2015 verrattu-
na

Toteutuu

7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2015 
verrattuna

Toteutuu

8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoden 2015 
tasosta

Toteutuu

  
Toimeentulotuki  
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen kohdennetaan vähintään 43 % lapsi-
perheille

Toteutuu

  
Työllistäminen  
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana Toteutuu

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Investoinnit

Investointien ennuste on seuraava:
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(1000 e) TA 2016 Ylitysoikeudet Ennuste 31.5 Ero TA 
2016

Tietotekniikkahankinnat 5 000 576 5 576 +250 
Muut hankinnat 4 613 404 4 767 0 
Yhteensä 9 613 980 10 343 +250 

Irtaimen omaisuuden arvioidaan toteutuvan lähelle budjetoitua tasoa. 
Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2015 siirtyneistä 
hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 17.2.2016 myöntänyt 
yhteensä 0,98 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2016.

Virastopäällikön kannanotot

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio-
kohta on edelleen toteutumassa pääosin budjetin mukaisesti. Sosiaali- 
ja terveyspalvelujen talousarviokohdan vuoden 2016 budjetti on run-
saat 10 milj. euroa (0,7 %) suurempi kuin vuoden 2015 toteuma. Lisäys 
vuoteen 2015 on 25 milj. euroa (1,7 %) mikäli vertailu tehdään toteu-
maan ilman tulospalkkiota. Vallitsevan matalahkon kustannustason 
nousun tilanteessa edellytykset budjetissa pysymiselle ovat hyvät. To-
teumaa seurataan osana johtamista tarkasti kuukausittain ja ryhdytään 
tarvittaessa herkästi tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin. Vastaanotto-
keskusten lisäkustannusten osalta tullaan tekemään tarvittava teknis-
luonteinen ylitysoikeusesitys myöhemmin tänä vuonna.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.12.2015 hyväksyessään sosiaa-
li- ja terveysviraston käyttösuunnitelman ja tulosbudjetit vuodelle 2016, 
että kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemän 9,9 milj. euron lisäyksen 
kohdentamaton osuus (9,47 milj. euroa) jätettiin tulosbudjetissa virasto-
päällikön keskitettyihin määrärahoihin kattamaan muun muassa turva-
paikanhakijoiden ja pakolaisten johdosta syntyviä lisäkustannuksia ja 
että virastopäällikkö tekee kohdennuksesta esityksen lautakunnalle 
päätettäväksi.

Virastopäällikkö esittää, että on tarkoituksenmukaista jättää kohdenta-
mattomasta määrärahasta edelleen osa kohdentamatta mahdollisten 
myöhemmin tänä vuonna ilmaantuvien ennakoimattomien lisäkustan-
nusten kattamiseksi. Tällaisia lisäkustannuksia voi aiheutua esimerkiksi 
turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalveluista, omaishoidon tuen 
vapaapäiväoikeuden laajenemisesta tai toimeentulotuen määräaikojen 
noudattamisen edellyttämästä määräaikaisesta lisähenkilöstötarpeesta.

Virastopäällikkö esittää, että kohdentamattomasta määrärahasta koh-
dennetaan 2,3 milj. euroa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osas-
ton ylityksen kattamiseen. Ylitysennusteesta lopun 2,3 milj. euron osal-
ta ryhdytään osaston sisäisiin toimenpiteisiin. Lisäksi määrärahasta 
kohdennetaan 1,0 milj. euroa kotihoidon vahvistamiseen ja 1,0 milj. eu-
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roa terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantamisen 
nopeuttamiseen.

Toimeentulotuen kustannusten nousu on taittunut aiempiin vuosiin ver-
rattuna. Osasyynsä on se, ettei toimeentulotuen perusosaan ole tullut 
indeksikorotusta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohta ylittyy uu-
simmankin arvion perusteella lähes 23 milj. eurolla eli merkittävästi. 
HUS on käynnistänyt sopeuttamistoimien suunnittelun. Sopeuttamistoi-
mia seurataan tiiviisti HUS:n ja Helsingin yhteistyörakenteissa, mutta 
toimet eivät tule poistamaan merkittävää budjettiylitystä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.04.2016 § 73

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talou-
den toteumaennusteen 29.2.2016 tilanteessa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi
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§ 155
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkamäärien muutos

HEL 2016-004783 T 05 00 00

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta, koska esittelijä peruutti ehdotuksensa en-
nen keskustelun aloittamista.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

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

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 156
Lääkärityövoiman hankinta

HEL 2016-006352 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara oli kutsuttuna asiantuntijana 
kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A  Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä lääkärityövoiman 
vuokraamista koskevan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeut-
taa sosiaali- ja terveysviraston tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tar-
vittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B  Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikön

 tekemään hankinnasta päätöksen 
 päättämään optiokauden käyttöönotosta 
 allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopi-

mukset 
 päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista. 

Esittelijän perustelut

Hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen
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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 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäälli-
kön tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on 
enemmän kuin 500 000 euroa.

Kilpailutuksen taustaa

Terveyskeskus kilpailutti lääkärityövoiman vuokraamisen vuonna 2012 
ja nykyinen sopimuskausi päättyy 17.1.2017. Kilpailutettavilla palveluil-
la täydennetään omaa palvelutuotantoa tarvittavilta osin.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on lääkärityövoiman vuokraaminen tilapäiseen si-
jaistarpeeseen (kliinisiin potilastehtäviin) potilastyöhön Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveysvirastoon neljän vuoden sopimuskaudeksi, 
joka on suunniteltu alkavaksi 18.1.2017.

Hankinnan osa-alueita ovat:

1. Vuodeosasto ja kotisairaalat
2. Sisätautien poliklinikka
    a. gastroenterologia
    b. kardiologia
3. Kuntoutuksen osaamiskeskus
    a. neurologia
    b. geriatria
4. Palvelualueiden lääkäripalvelut
    a. kotihoito
    b. monipuoliset palvelukeskukset ja palvelutalot

Tarjouskilpailu

Lääkärityövoiman vuokraamisen hankinnasta järjestetään tarjouskilpai-
lu. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (348/2007) mukaisesti avoi-
mella menettelyllä. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä 1–4. Han-
kinta-asetuksen (614/2007) 6§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa jul-
kaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-
osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei 
julkaista internetissä.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajalle ja tarjoukselle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joi-
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den on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja val-
voo sopimusehtojen noudattamista.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä sosiaali- ja terveysvi-
raston ja kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja hankintakeskuksen 
lakimies on tarkistanut tarjouspyynnön liitteineen.

Hankinnan osa-alueita ovat:

1. Vuodeosasto ja kotisairaalat
2. Sisätautien poliklinikka
    a. gastroenterologia
    b. kardiologia
3. Kuntoutuksen osaamiskeskus
    a. neurologia
    b. geriatria
4. Palvelualueiden lääkäripalvelut
    a. kotihoito
    b. monipuoliset palvelukeskukset ja palvelutalot

Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta osakohteesta. Tarjouk-
sen valintaperusteena on halvin hinta vähimmäislaadun ollessa vakioi-
tu. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esi-
tetyt vähimmäisvaatimukset, joiden on täytyttävä koko sopimuskauden 
ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista. 

Puitejärjestelyyn valitaan vähintään kolme ja enintään 10 palveluntuot-
tajaa, jotka asetetaan vertailuhinnan mukaiseen edullisuusjärjestyk-
seen.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän (4) vuoden sopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 18.1.2017.

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa kuitenkin oikeuden irtisanoa sopimuk-
sen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palve-
lua, vaan hankkii palvelua tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
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Liitteet

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

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote
Johtajalääkäri
Hankintapäällikkö
Hankinta-asiantuntija
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§ 157
Mielenterveyskuntoutujien palveluiden hankinta Niemikotisäätiöltä

HEL 2016-004885 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Niemikotisäätiön kanssa 
solmittavan 1.9.2016 alkavan ja toistaiseksi voimassaolevan sopimuk-
sen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veysviraston virastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveysviraston puolesta aikaisempien sopimuksen irtisanomisesta 
sekä valtuuttaa tarvittaessa irtisanomaan ja purkamaan tämän päätök-
sen perusteella allekirjoitettavan sopimuksen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Vilma Jussila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43260

vilma.jussila(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1 Niemikotisäätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
2 Niemikotisäätiön sopimusluonnos.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Asumisen tuen päällikkö
Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtaja
Hankinta-asiantuntija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Taustaa

Niemikotisäätiö tuottaa sääntöjensä mukaan sosiaalipsykiatrista kun-
toutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä järjestämällä helsinkiläi-
sille avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille eriasteisesti tuettua 
ja ohjattua kuntoutusta. Säätiön kuntoutusjärjestelmä muodostuu asu-
muskuntoutuksesta, päivätoiminnasta, työkeskustoiminnasta ja työhön 
valmennuksesta. Säätiö järjestää myös ruokapalvelua ja loma- sekä 
virkistystoimintaa.

Niemikotisäätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Säätiö on hankin-
tayksikkönä toimivan Helsingin kaupungin sidosyksikkö (Laki julkisista 
hankinnoista 2007/348). Hankintayksikkönä Helsingin kaupunki voi teh-
dä sidosyksikköhankintoja Niemikotisäätiöltä niitä kilpailuttamatta, jos 
hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa 
valvoo sidosyksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikko-
jaan ja jos sidosyksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden han-
kintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. 

Helsingin kaupungin terveyskeskus on 31.12.2010 solminut Niemikoti-
säätiön kanssa puitesopimuksen hoito- ja kuntoutuspalveluista vuosille 
2011–2015 (Dnro 11-1/015). Lisäksi sosiaalilautakunta on 27.11.2007 
tehnyt päätöksen § 416 Niemikotisäätiön jälleenvuokraustoiminnan ja 
tukipalvelujen ostamisesta sosiaaliviraston käyttöön.  

Sopimukset yhdistetään uudessa Niemikotisäätiön ja sosiaali- ja ter-
veysviraston välisessä sopimuksessa.

Sopimus

Sosiaali- ja terveysvirasto hankkii Niemikotisäätiöltä helsinkiläisten mie-
lenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluja. Sopimuskausi alkaa 
1.9.2016 ja jatkuu toistaiseksi. Sopimus on esitetty tämän asian liittee-
nä nro 1.

Sopimuksen kohteena olevat palvelukokonaisuudet ovat seuraavat: 

 tehostettu palveluasuminen
 tuettu asuminen
 jälleenvuokraustoiminta
 päiväkeskustoiminta
 työkeskustoiminta
 koulutus- ja tuettu työllistämistoiminta
 loma- ja virkistämistoiminta
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Allekirjoitettavan sopimuksen sitoumukseton ja arvolisäveroton enna-
koitu arvo on 26,6 miljoonaa euroa. Koska sopimus on toistaiseksi voi-
massa oleva, on sopimuksen ennakoitu arvo laskettu neljän vuoden so-
pimuskauden mukaisesti.

Toteuttamisohjelma

Sopimusta täydennetään vuosittain toteuttamisohjelmalla, jossa nouda-
tetaan sopimuksessa sovittuja periaatteita ja tavoitteita. Sopimuksen 
mukaisesti paikkamäärän ja palvelun tarkennuttua tuotekohtaiset pal-
velujen hinnat sovitaan viimeistään tammikuun loppuun mennessä. To-
teuttamisohjelma hyväksytään ja allekirjoitetaan kalenterivuodeksi ker-
rallaan Niemikotisäätiön toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuk-
sen pohjalta.

Ostettavat tuotteet arvioituine määrineen on esitetty Niemikotisäätiön 
toimintasuunnitelmassa ja talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 (Lii-
te 2). Vuoden 2016 toteuttamisohjelman sitoumukseton arvioitu arvo on 
6,6 miljoonaan euroa.

Sopimuksen ja toteuttamisohjelman allekirjoittaminen ja päättäminen

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja var-
mentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on sosiaali- ja terveysviraston virastopäälliköllä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Vilma Jussila, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43260

vilma.jussila(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1 Niemikotisäätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
2 Niemikotisäätiön sopimusluonnos.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Asumisen tuen päällikkö
Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtaja
Hankinta-asiantuntija
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§ 158
Toimeentulotuen sähköisen asioinnin ja asiakirjahallinnan ylläpito-
palvelujen optiokausien 2017–2018 käyttö

HEL 2013-015632 T 02 08 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa toimeentulotuen hakemuskä-
sittelyn ja asiakirjahallinnan ylläpito- ja käyttöpalvelujen hankinnassa 
sopimuksen mukaiset vuosien 2017 ja 2018 optiokaudet käyttöön sekä 
toimeentulotuen sähköisen asioinnin ylläpitopalvelujen hankinnassa so-
pimuksen mukaisen vuoden 2017 optiokauden käyttöön. Hankinta os-
tetaan järjestelmäkokonaisuuden toimittajalta CGI Suomi Oy:ltä.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa tietohallinto- ja 
viestintäpalvelut -osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tähän pää-
tökseen liittyvät sopimukset.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi
Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi
Maarit Vajavaara, tietojenkäsittelyn suunnittelija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
CGI Suomi Oy Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös ja sopimusten optioiden käyttö
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti toimeentulotuen sähköisen asioin-
nin, hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan ylläpito- ja käyttöpalvelujen 
hankinnassa CGI Suomi Oy:ltä kokouksessaan 3.6.2014 (§ 249). Pää-
tös tehtiin määräaikaisena 1.7.2014–31.12.2016. Määräaikaisuuden 
syinä olivat HUS:in ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen Apotti-jär-
jestelmän kesken ollut hankinta, perustoimeentulotuen Kela-siirron kes-
ken olleet toteutussuunnitelmat sekä kansallisen Sote-ratkaisun kesken 
olleet linjaukset. Näiden muutosten osalta on saatu tarkennuksia aika-
tauluihin seuraavasti:

 HUS ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmän Apotin hankintasopimus on allekirjoitettu toimittajan 
kanssa  21.4.2014. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Apotin 
käyttöönotto tapahtuu Helsingissä v. 2020.  

 Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta. 
Harkinnanvarainen toimeentulotuki jää kuntien vastuulle, joten kun-
ta tarvitsee järjestelmän tämän palvelun hoitamista varten. 

 Kansallinen Sote-ratkaisu. Järjestelmävastuun siirto Sote-aluille ta-
pahtuu tämän hetkisen suunnitelman mukaan vuoden 2019 alusta 
lukien. 

Toimeentulotuen sähköisen asioinnin, hakemuskäsittelyn ja asiakirja-
hallinnan ylläpito- ja käyttöpalvelujen sopimuksissa on 1 + 1 vuoden 
optio jatkosopimuksiin. Siirtyneistä aikatauluista johtuen on perusteltua 
ottaa käyttöön hakemuskäsittelyssä ja asiakirjahallinnassa sopimuk-
sessa olevat optiot vuosille 2017–2018. Toimeentulotuen sähköisen 
asioinnin osalta ei tällä hetkellä voida arvioida, kuinka paljon sosiaali- ja 
terveysvirastoon tulee harkinnanvaraisia hakemuksia Kelan välittämä-
nä ja kuinka paljon asiakkaat tulevat käyttämään suoraan viraston säh-
köistä hakemusta. Tästä syystä tämän sopimuksen osalta käyttöön ote-
taan vain vuoden 2017 optio ja v. 2018 option käyttö harkitaan loppuke-
väällä 2017, kun on saatu kokemuksia muuttuneista menettelyistä.   

ATJ:n ohjelmistot ovat CGI Suomi Oy:n yksinoikeudella suojattuja. Yllä-
pitopalvelujen toteuttaminen edellyttää pääsyä näihin suojattuihin ohjel-
mistoihin. Näin ollen, koska vain CGI Suomi Oy voi toimittaa hankitta-
van palvelun, hankintalain 27 §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoittavat 
edellytykset suorahankinnan toteuttamiseen ovat olemassa. Palvelu to-
teutetaan suorahankintana.

Kustannukset ja sopimukset

Hankinnan hinta vuosille 2017–2018 on arviolta 1 370 000 euroa ilman 
arvonlisäveroa, arvonlisäverollinen hinta on 1 698 800 euroa (alv 24 %).
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Ylläpito- ja käyttöpalvelukustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysvi-
raston atk-käyttötalouden budjetista.

Sopimukset, joissa otetaan käyttöön optiot v. 2017–2018, ovat:

 Toimeentulotuen sähköisen hakemussovelluksen ylläpito. 
Sopimus: ATJ eAsiointi palvelusopimus n:o 284384. Kustannus: 
7 053 €/kk. Optio vuodeksi 2017.

 ATJnet-sovelluksen ylläpito (sovellusylläpito ja käyttöpalvelut). Sopi-
mus: ATJnet palvelusopimus n:o 282145. Kustannus: 52 694 €/kk. 
Optiot vuosiksi 2017 ja 2018. 

Lisäksi vuoden 2017–2018 kustannuksiin on arvioitu n. 10 000 euroa 
levykapasiteetin laajentamiseksi. Laajentaminen on välttämätöntä, kos-
ka 4/2015 voimaan tullut Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki mää-ritte-
lee aikaisempaa pidemmät sosiaalihuollon asiakirjojen säilytysajat ja 
THL:n linjauksen mukaan myös asiakirjojen liitteet pitää säilyttää yhtä 
kauan kuin varsinaiset asiakirjatkin. Näin hakemuksia ja niiden liitteitä 
pitää säilyttää järjestelmässä aikaisempaa kauemman. 

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle tulee pienentämään koko ATJ-jär-
jestelmän kustannuksia, koska järjestelmän käyttäjämäärä vähenee. 

Toisaalta Kelan ja kunnan välisen sähköisen tiedonsiirtorajapinnan 
käyttöönotto ja integrointi ATJnet:iin vuonna 2018 lisää it-kustannuksia, 
vaikka se pienentääkin toiminnan kustannuksia vähentämällä manuaa-
lityön määrää.

Tällä hetkellä ei voida arvioida em. muutosten kustannusvaikutuksia. 

Ylläpitokustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysviraston atk-käyttö-
talouden budjetista.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi
Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi
Maarit Vajavaara, tietojenkäsittelyn suunnittelija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
CGI Suomi Oy Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 31.12.2014 § 67

HEL 2013-015632 T 02 08 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveysviraston tietohallinto- ja viestintäpalvelut – osaston 
osastopäällikkö päätti oikeuttaa tietojärjestelmäpalvelut-yksikön tietojär-
jestelmäpäällikön tilaamaan ATJnet-sovelluksen jatkokehitykseen liitty-
vät hankinnat. Hankinnan kokonaishinta on korkeintaan 178 160 euroa 
ilman arvonlisäveroa, arvonlisäverollinen hinta on 220 915 euroa (alv 
24 %).

Hankinta perustuu Helsingin sosiaaliviraston ja Logica Suomi Oy:n väli-
seen puitesopimuksen 20608, 13.2.2009 (Asiakastietojärjestelmä 
ATJ:n kehittäminen – Konsultointi- ja projektipalvelut). CGI Suomi Oy 
(ent. Logica Suomi Oy) on sosiaali- ja terveysvirastolle räätälöidyn ATJ-
järjestelmän toteuttaja. Hankinta toteutetaan hankintalain 27 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan tarkoittamana suorahankintana.

Hankinnan edellyttämät määrärahat on varattu sosiaali- ja terveysviras-
ton atk-investointimäärärahoihin.  Ylläpitokustannukset maksetaan so-
siaali- ja terveysviraston atk-käyttötalouden budjetista.

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston APSA (Aikuisten palvelujen säh-
köinen asiointi) – hankkeessa on toteutettu ja v. 2014 käyttöönotettu 
toimeentulotuen sähköisen hakeminen sekä uudistettu toimeentulotuen 
hakemuskäsittely ja asiakirjahallinta. 

Nyt kysymyksessä oleva hankinta koskee yllä mainitussa hankkeessa 
käyttöönotetun työntekijöiden käytössä olevan ATJ-järjestelmän ATJ-
net-osion jatkokehitystä. 

ATJ:n ohjelmistot ovat CGI Suomi Oy:n yksinoikeudella suojattuja. Li-
säominaisuuksien jatkokehitys edellyttää muutosten hankintaa CGI:ltä. 
Näin ollen, koska vain CGI Suomi Oy voi toimittaa hankittavat ominai-
suudet, hankintalain 27 §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoittavat edellytyk-
set suorahankinnan toteuttamiseen ovat olemassa. Palvelu toteutetaan 
suorahankintana.
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ATJnet toteutustyö tehtiin tiukalla aikataululla sähköisen asiointipalve-
lun mahdollisimman nopean pilotoinnin aloittamisen ja käyttöönoton 
mahdollistamiseksi. Toteutusprojektissa sovittiin jätettävän työkohteita 
pilotoinnin ja laajemman käyttöönoton jälkeisiksi tehtäviksi. Sovitut jäl-
jelle jäävät muutostyöt ovat välttämättömiä päivittäisjohtamisen ja toi-
meentulotukityön tehokkuuden parantamiseen kannalta. Nämä työkoh-
teet olivat mukana APSA suunnitteluprojektin vaatimusmäärittelyissä ja 
esillä useissa suunnittelun työpajoissa, jossa toiminta oli myös edustet-
tuna. Toteuttamatta olevien osioiden puutteesta on saatu runsaasti pa-
lautetta ATJnet käyttöönottojen yhteydessä sekä käyttäjältä että esi-
miehiltä.

Määrittelyt on tarkennettu syksyllä 2014 yhteistyössä Vantaan kanssa.

Toimeentulotukea säätelee lakisääteinen käsittelyaika. Nykytilanteessa 
johtavat sosiaalityöntekijät laskevat käsin palvelupistetasolla hakemus-
ten jonotusaikoja ja ilmoittavat viikoittain jono- ja käsittelyaikoja ylem-
mälle johdolle sekä tekevät käsin erilaisia kaupunkikohtaisia yhteenve-
toja. Toimintaa johtavien esimiesten täytyy reaaliajassa tietää, mikä on 
palvelupisteen työtilanteen kokonaisuus: mikä on toimeentulotuen ha-
kemusten jonotusaika ja käsittelytilanne milloinkin, kuinka monta hake-
musta ylittää 7 päivän käsittelyajan. Esimiehet tarvitsevat päivittäisjoh-
tamisessaan myös välineitä nähdäkseen helposti ja nopeasti alue- ja 
työntekijäkohtaiset päätöksenteko-erot. Kuukausittaiset jälkikäteen saa-
tavat tilastotiedot eivät tue tätä tarvetta. 

Työn tehokkuuden parantamisella ja päivittäisjohtamisen välineiden 
avulla edesautetaan myös asiakkaita saamaan yhdenmukaisempaa 
palvelua ja tasapuolista käsittelyaikaa. 

Muutosten avulla saadaan työ tehokkaammaksi ja säästöä työajassa, 
koska pystytään paremmin seuraamaan ja ennustamaan tulevien työ-
viikkojen tilanteita, löytämään työruuhkapiikit ja kohdentamaan resurs-
si- ja hakemussiirtoja paremmin palvelupisteiden välillä. Välineiden 
avulla löydetään paremmin myös työntekijäresurssien osaamis- ja kehi-
tysalueita.  

Hankinta käsittää järjestelmän sisäisiä viestitoiminnallisuuksia (herät-
teet, muistilaput), tilastotoiminnallisuuksia työn seurantaan ja päivittäis-
johtamiseen, tiedon laadun parantamiseen liittyviä kehitystöitä (mm. 
uudistettu päätöstuloste), toimeentulotuen sähköisen lomakkeen pien-
kehitystehtäviä sekä pakollisena muutoksena toimeentulotuen ansiotu-
lovähennyksen muuttaminen tulonsaajakohtaiseksi. 

Hankinta kattaa seuraavat tarjoukset ja toteutusarviot:
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 Tarjous 73762 täydennetty versio (11.12.2014), tarjouksesta tila-
taan yhteensä 75 050 euroa

 Tarjous 73763 täydennetty versio (11.12.2014), tarjouksesta tila-
taan yhteensä 35 403 euroa

 Toimeentulotuen uudistetut asiakastulosteet (päätös, laskelma, 
muutoksenhaku), toimeentulotuen sähköisen hakulomakkeen pien-
kehitystehtävät, ansiotulovähennyksen muuttaminen tulonsaajakoh-
taiseksi, yhteensä korkeintaan 23 547euroa.

Hankintakustannukset ovat korkeintaan 134 000 euroa ilman arvon-li-
säveroa ja 166 160 euroa arvonlisäverollisena. Tilaukset tehdään erik-
seen tarjousten perusteella. Välttämättä kaikkea tarjottua ei tilata. 

Ylläpitokustannukset ovat 1 840 euroa kuukaudessa. Ylläpitokustan-
nukset vuosina 2015 – 2016 ovat 34 960 - 44 160 euroa riippuen siitä 
minä kuukautena muutokset saadaan tuotantokäyttöön. 

Hankintakustannukset ja ylläpitokustannukset ovat yhteensä korkein-
taan 178 160 euroa ilman arvonlisäveroa ja 220 915 euroa arvonlisäve-
rollisena. Osa toteutuksista on yhteisiä Vantaan vastaavan järjestelmän 
kanssa. Kustannusten jako Helsingin ja Vantaan välillä vastaa väestö-
pohjaa. 

Hankinnan takaisinmaksuajan laskennassa on tarkasteltu vain tilasto-
toiminnallisuuksien myötä saatavaa kustannussäästöä, koska se on ar-
vioitavissa. Muiden muutosten (esim. herätteet) osalta arviointi on vai-
keampaa, vaikka kustannussäästöjä syntyykin, koska nämä kustannuk-
set hajoavat prosesseihin. Huomioiden esimiesten ja etuuskäsittelijöi-
den työpanos hankinnan takaisinmaksuaika on 8 kuukautta. Jos mu-
kaan laskentaan otetaan myös sosiaalityöntekijät ja – ohjaajat, takaisin-
maksuaika on 5 kuukautta.

Hankinnan edellyttämät määrärahat on varattu sosiaali- ja terveysviras-
ton atk-investointimäärärahoihin.  Ylläpitokustannukset maksetaan so-
siaali- ja terveysviraston atk-käyttötalouden budjetista.

19.06.2014 Lausunto annettu

28.03.2014 Lausunto annettu

12.12.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Maarit Vajavaara, tietojenkäsittelyn suunnittelija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.06.2014 § 249
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HEL 2013-015632 T 02 08 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hankkia toimeentulotuen sähköisen 
asioinnin, hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan ylläpito- ja käyttöpal-
velut ajalle 1.7.2014.–31.12.2016 CGI Suomi Oy:ltä.

Hankinta mahdollistaa Helsingin sosiaaliviraston ja Logica Suomi Oy:n 
välisellä puitesopimuksella 20608 (13.2.2009) toteutettujen toiminnalli-
suuksien ottamisen tuotantokäyttöön. CGI Suomi Oy (ent. Logica Suo-
mi Oy) on sosiaali- ja terveysvirastolle toteutetun ATJ-järjestelmän toi-
mittaja. Hankinta toteutetaan hankintalain 27 §:n 1 momentin 2 kohdan 
tarkoittamana suorahankintana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa tietohallinto- ja viestintä-
palvelut – osaston osastopäällikön tilaamaan toimeentulotuen sähköi-
sen asioinnin, hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan ylläpito- ja käyt-
töpalvelut ajalle 1.7.2014.–31.12.2016 CGI Suomi Oy:ltä.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa tietohallinto- ja 
viestintäpalvelut  – osaston osastopäällikön allekirjoittamaan tähän 
päätökseen liittyvät sopimukset. 

Tilauksen hinta 1.7.2014 – 31.12.2016 on 1 650 000 euroa ilman ar-
vonlisäveroa, arvonlisäverollinen hinta on 2 046 000 euroa (alv 24 %).

Ylläpitokustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysviraston atk-käyttö-
talouden budjetista.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Maarit Vajavaara, tietojenkäsittelyn suunnittelija, puhelin: 310 43309

maarit.vajavaara(a)hel.fi
Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi
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§ 159
Haagan ja Myllypuron kuntoutuskotien muuttaminen sosiaalihuolto-
lain mukaiseksi asumiseksi

HEL 2016-006351 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Haagan ja Myllypuron 
kuntoutuskotien muuttamisen sosiaalihuoltolain mukaiseksi asumiseksi 
1.8.2016 lukien.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Haagan kuntoutuskodissa on 56 ja Myllypuron kuntoutuskodissa 33 po-
tilaspaikkaa mielenterveysasiakkaille. 

Mielenterveysasiakkaiden kuntoutuskotien paikat ovat Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n omistuksessa. Tavoitteena on muuttaa nykyiset 
terveydenhuoltolain alaiset potilaspaikat sosiaalihuoltolain mukaiseksi 
asumiseksi. Asumispaikkojen määrässä ei tapahdu muutosta, mutta la-
kiperustan muutos normalisoi asiakkaiden asumisen. Jatkossa tilakes-
kus tekee asukkaan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopi-
muksen, joka on voimassa määräaikaisesti tai toistaiseksi. Asukkaan 
asuntoon osoittaa aina sosiaali- ja terveysvirasto. Tuki asumiseen tulee 
jatkossakin Haagan ja Myllypuron kuntoutuskotien henkilökunnalta.

Sosiaali- ja terveysviraston välivuokrauksessa olevien kohteiden vuok-
ran määrittelee sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön päätös. Jat-
kossa Helsingin kaupungin asunnot Oy ilmoittaa vuokrien korotukset ti-
lakeskukselle, joka ilmoittaa korotukset asukkaille ja perii vuokrat, mikä 
tehostaa toimintaa.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan (15.12.2015, § 376) kokouksessa lau-
takunta vahvisti sosiaali- ja terveysviraston oman toiminnan muun lai-
toshoidon ja palveluasumisen paikoiksi (ml. psykiatrian asumiskuntou-
tuksen) vuoden alussa 421 paikkaa ja vuoden lopussa 453 paikkaa. 
Haagan ja Myllypuron kuntoutuskotien paikkojen muuttuessa sosiaali-
huoltolain alaiseksi toiminnaksi potilaspaikat ovat vuoden lopussa 364. 
Asukkaiden asumispaikat eivät vähene muutoksen myötä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omassa kodissa asumisella on positiivisia vaikutuksia mielenterveysa-
siakkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteisöllisyys yksiköissä tukee 
terveyttä ja hyvinvointia, ja sitä tulee edistää vuokra-asumisen yhtey-
dessä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 160
Kolmen psykiatrisen päiväsairaalan muuttaminen intensiiviseksi 
avohoidoksi

HEL 2016-005493 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Anna Vuorjoki pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, vs. psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muuttaa psykiatria- ja päihdepal-
velujen idän, lännen ja pohjoisen psykiatriset päiväsairaalat psykiatrian 
poliklinikoiden intensiivisen avohoidon työryhmiksi ja lopettaa samalla 
51 päiväsairaalapaikkaa 1.8.2016 alkaen. 

Esittelijän perustelut

Osana Helsingin kaupungin psykiatrista erikoissairaanhoitoa psykiatria- 
ja päihdepalveluilla on viisi (5) osavuorokautista psykiatrista hoitoa tar-
joavaa päiväsairaalaa: neljä (4) päiväsairaalaa alueellisissa psykiatria- 
ja päihdekeskuksissa ja yksi (1) akuutti päiväosasto Auroran sairaalas-
sa. Potilaspaikkoja näissä on yhteensä 82.

Alueellisten psykiatria- ja päihdekeskusten neljän (4) päiväsairaalan toi-
minta poikkeaa Auroran sairaalan akuutin päiväosaston toiminnasta, 
jossa hoitojaksot ovat lyhyitä ja akuuttiluonteisia. Seuraavassa käsitel-
lään muutosesityksen kohteena olevia psykiatria- ja päihdekeskuksissa 
toimivia päiväsairaaloita.

Psykiatrinen päiväsairaalahoito alueellisissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa
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Alueellisissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa päiväsairaalahoitoa tarjo-
taan ensisijassa mielialahäiriöpotilaille ja hoitoon hakeudutaan lähet-
teellä silloin, kun muu avohoito on riittämätöntä, mutta ei ole kuitenkaan 
varsinaista kokovuorokausiosastohoidon tarvetta. Hoidon soveltuvuutta 
ja potilaan motivaatiota on arvioitu ennen hoitojakson aloittamista erilli-
sellä haastattelulla tai tutustumiskäynnillä. Jonotusaika päiväsairaala-
hoitoon on vaihdellut alueittain 2 vrk–2 kk välillä. 

Keskimääräinen päiväsairaalajakson pituus on ollut noin kaksi (2) kuu-
kautta. Päiväsairaaloissa toteutettava moniammatillinen tutkimus ja hoi-
to on perustunut potilaan hoito- ja kuntoutumissuunnitelman mukaisesti 
mm. yhteisön ja vertaisten tukeen, erilaisiin ryhmämuotoisiin hoitoihin, 
omahoitajakeskusteluihin, perhe- ja verkostotapaamisiin sekä kotikäyn-
teihin. Keskeistä on ollut tukea potilasta kuntoutumiseen, yhteisöllisyy-
teen, osallisuuteen ja yhteiskuntaan.

Päiväsairaaloiden hoitopäivämaksu on 17,90 e (vuonna 2016), jolla ka-
tetaan potilaalle aamiainen, lounas ja päiväkahvi. Potilas vastaa matka- 
ja lääkekuluista itse. Psykiatrisen päiväsairaalahoidon maksu lasketaan 
mukaan potilaan maksettavaksi tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
maksuille määrättyyn vuotuiseen enimmäismäärään, ns. maksukat-
toon. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärä 
on 691 euroa vuonna 2016.

Nykymuotoisen toiminnan ongelmana on, että palvelua pystytään tar-
joamaan suhteellisen pienelle määrälle potilaita ja oirekuvaltaan rajatul-
le potilasryhmälle. Malli on ollut jäykkärakenteinen ja erillinen, mikä on 
haitannut hoitosuhteiden jatkuvuutta. Myös potilasmaksu on kynnykse-
nä niille vähävaraisille potilaille, jotka eivät ole oikeutettuja esim. toi-
meentulotukeen, ja joiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 
eivät ylitä maksukattoa. 

Edellä esitetyistä syistä johtuen psykiatria- ja päihdepalvelut aloitti päi-
väsairaalahoidon uudistamisen suunnittelutyön vuonna 2015 erillistyö-
ryhmässä ja päätti tammikuussa 2016 yhtenäisestä intensiivisen psy-
kiatrisen avohoidon toimintamallista osana psykiatria- ja päihdekeskus-
ten polikliinisen toiminnan mielialahäiriölinjaa. Tarkoituksena on, että 
uusi hoitomalli rakennetaan alkuvaiheessa kolmeen psykiatria- ja päih-
dekeskukseen: itään, länteen ja pohjoiseen. Suunnitelman tässä vai-
heessa etelän päiväsairaalan (Aurora 10) toiminta jää ennalleen ja toi-
mii muutosprosessissa ns. verrokkiosastona. 

Intensiivisen psykiatrisen avohoidon työryhmät

Suunnitelmassa intensiivisen psykiatrisen avohoidon työryhmät sijoittu-
vat hallinnollisesti osaksi psykiatrian poliklinikoita. Uuden toiminnan ta-
voitteena on lisätä palvelujärjestelmän joustavuutta ja palvelujen saata-
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vuutta – psykiatria- ja päihdekeskusten sisällä ei tarvita enää erillisiä lä-
hetteitä ja potilaan hoito voidaan aloittaa tarvittaessa jopa välittömästi 
ilman jonotusta. Potilaalle maksutonta intensiivistä avohoitoa tarjotaan 
psykiatrian poliklinikoiden aukioloaikoina: arkisin neljästi viikossa klo 8–
16 välillä ja yhtenä arkipäivänä viikossa klo 10−18 välillä. Tulevaisuu-
dessa aukioloaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa terveys- ja hyvinvointi-
keskusten yhteydessä klo 8−20 välille. 

Palveluvalikkoa kehitetään paremmin potilaiden tarpeita vastaavaksi 
monipuolistamalla erityisesti ryhmämuotoisia hoitoja (kognitiiviset tera-
piasovellukset, psykoedukaatio, luovat terapiamuodot, toiminnalliset 
ryhmät, yhteisöön ja yhteiskuntaan suuntaava tuki) sekä lisäämällä tu-
ki- ja vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä. Hoi-
don vaikuttavuutta tehostetaan räätälöimällä hoito (intensiivisen avohoi-
don pituus, käyntien tiheys, hoidon sisältö) kullekin potilaalle erikseen 
hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti huomioiden myös akuuttihoi-
don tarve, mihin perinteinen päiväsairaalahoito on voinut vastata hei-
kosti. Hoidon intensiteetti voi yksilöllisesti vaihdella jokapäiväisistä ker-
taviikkoisiin hoitokäynteihin. Potilaan hoidon jatkuvuutta parannetaan 
siten, että potilaan hoitava lääkäri ja vastuuhenkilö säilyvät samoina in-
tensiivisen avohoidon aikana. Tavoitteena on, että potilaan hoidon ja 
kuntoutuksen lähtökohtana on yksi yhteinen hoito- ja palvelusuunnitel-
ma. 

Päiväsairaalatoimintaa rakenteellisesti ja sisällöllisesti kehittämällä 
myös palvelun tuottavuutta pystytään lisäämään: erillisistä hoitopaikois-
ta luopuminen mahdollistaa resurssien tehokkaamman ja joustavam-
man käytön entistä suuremmalle potilasryhmälle. Intensiivisen avohoi-
don tiimit muodostetaan sairaanhoitajista/toimintaterapeutista ja psyko-
logeista. Jokaisen tiimin tukena on lääkäri. Muut mahdolliset sosiaali-
työn ja toimintaterapian palvelut tarjotaan potilaalle edelleen psykiatrian 
poliklinikalta myös intensiivisen avohoidon aikana.

Intensiivisen avohoidon toiminta on psykiatrian avohoitokäyntejä kuten 
muukin psykiatrian poliklinikan toiminta ja asiakkaalle maksutonta.

Toimintamuutos ei aiheuta tilamuutoksia tai korjaustarpeita. Tukipalve-
lujen tarve ja kustannukset vähenevät ateriakulujen osalta. Muilta osin 
muutos on kustannusneutraali.

Psykiatristen päiväsairaaloiden muuttamista psykiatrian poliklinikoiden 
intensiivisen avohoidon työryhmiksi on käsitelty henkilöstön kanssa yh-
teistoimintakokouksissa ja henkilöstötoimikunnassa. Jokaisen siirtyvän 
henkilön kanssa käydään tarvittaessa yhteistoimintamenettelyn mukai-
nen kuuleminen. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Päätösesityksellä on vaikutuksia psykiatristen potilaiden hoidon laatuun 
ja saatavuuteen. Päiväsairaalatoimintaa kehittämällä parannetaan poti-
laiden hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta. Toiminnan kehittämistä ja 
palvelun laatua seurataan erillisessä kehittämisryhmässä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, vs. psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 161
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2017 - 2019

HEL 2016-006420 T 00 01 06

Lausunto

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

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2017–2019 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määri-
teltyyn menettelyyn. 

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysvi-
raston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä 
palveluista. Helsingissä on noin 163 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on 
voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt 
asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen 
piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 25 asuu Helsingissä ja loput 
muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. Taloussuunnitelmassa 
esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma pohjautuu vuosien 2016–
2018 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuo-
den aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä kuntien edustajien 
kanssa.

Palvelujen hinnat on pidetty vuoden 2016 tasolla, mutta muutoksena ai-
empaan on, että kriisijaksolle tulee kaksi uutta hintaa, kevyempi ja ras-
kaampi, joiden hinnat ovat vastaavasti 650 e/hpv ja 850 e/hpv. Lisäksi 
kotonaolopäivien hinta nousee 42,38 eurosta 50 euroon. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta ei katso voivansa hyväksyä ehdotettujen uusien hin-
tojen tasoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta myös katsoo, että kotonaolo-
päivien maksusta pitäisi luopua kokonaan ja maksetun vuorokausihin-
nan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päivit-
täin omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua.

Helsingin osalta suunnitelma merkitsee 1,2 % nousua kuluvan vuoden 
budjettiin, mihin ei ole varauduttu kaupungin talousarviossa. Helsingin 
sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti ei sisällä mahdollisuutta hinnan-
korotuksiin tai hinnoittelurakenteen johdosta syntyviin kustannusmuu-
toksiin. 
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei kaupun-
gin suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan kuntayh-
tymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää 
tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri 
palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2017 on reaalises-
ti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousar-
vio kasvaa 0,5 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon nähden. Valtiova-
rainministeriön kuluttajahintaindeksi muutosennuste huomioiden käytet-
tävissä oleva reaalinen rahamäärä kuitenkin supistuu. Talousarviokoh-
dan mukaisesti 0,5 prosentin nousulla katetaan palkkaratkaisun vaiku-
tus, yleisen kustannustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nos-
tavat tekijät. Lisäksi talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyt-
tömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennetty-
nä vuotuiselle 1 prosentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa osto-
palvelujen hinnankorotuksia."

Käsittely

Vastaehdotus:
Gunvor Brettschneider: Lautakunta päättää hyväksyä Kårkulla sam-
kommun -kuntayhtymän taloussunnitelmassa vuosille 2017-2019 ehdo-
tetut kriisijaksojen ja kotonaolopäivien hintakorotukset, eli 650 e/hvp ja 
850e/hvp sekä kotonaolopäivä 50 euroa.   

Kannattaja: Anna Vuorjoki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä Kårkulla samkommun -kun-
tayhtymän taloussunnitelmassa vuosille 2017-2019 ehdotetut kriisijak-
sojen ja kotonaolopäivien hintakorotukset, eli 650 e/hvp ja 850e/hvp se-
kä kotonaolopäivä 50 euroa.   

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, 
Hannu Tuominen

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 4
Sami Heistaro, Jouko Malinen, Tiina Tasmuth, Tuomas Tuure



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 46 (64)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/13
14.06.2016

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 
4 (poissa 4).

Esittelijä
va. 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.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 
2017−2019. Lausunnon määräaika on 30.6.2016. 

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 162
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 163
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 164
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 165
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 166
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 2.6.2016

33 § Sijaishoitopaikan hankinta suorahankintana, Lastenkoti Kissan-
minttu

Osastopäällikkö 7.6.2016

34 § Kuntouttavan vankityön myyminen Etelä-Suomen rikosseuraamu-
salueen Suomenlinnan vankilalle vuonna 2016

35 § Päätös sikiön sydänäänten kuuntelulaitteiden hankinnasta

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 6.6.2016

40 § Sosiaali- ja terveysvirasto, psykiatria- ja päihdehuollon erityispal-
velujen nuorisoasemaa koskeva lyhytaikainen sulkeminen

41 § Eräiden terveysasemien väliaikainen sulkeminen

Osastopäällikkö 7.6.2016

42 § Suun terveydenhuollon asiakasmaksun alentamisvaatimus, Salas-
sa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 9.6.2016

43 § Suun terveydenhuollon asiakasmaksun poistovaatimus, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 12.6.2016
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38 § Itäisen omaishoidon toimintakeskuksen siirtyminen Myllypuron 
monipuolisen palvelukeskuksen tiloihin

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 3.6.2016

183 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta rannekellosta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

184 § Suun terveydenhuollon asiakasmaksun palautusvaatimus, Salas-
sa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

Osastopäällikkö 13.6.2016

187 § Vahingonkorvausvaatimus asunnon lukon uudelleen sarjoittami-
sesta aiheutuneista kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

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

189 § Vahingonkorvausvaatimus työntekijän kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

191 § Vaatimus suun terveydenhuollon asiakasmaksun ja henkisen 
kärsimyksen korvaamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

192 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta tyynystä, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

193 § Vahingonkorvausvaatimus tyhjennysjuoman kustannuksista, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

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

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

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

Esittelijä
va. 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
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 167
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Virastopäällikkö 31.5.2016

95 § Henkilöstöhallinnon delegointi terveys- ja päihdepalvelut -osastolla 
ajalla 1.6.2016 -31.12.2016

Virastopäällikkö 6.6.2016

98 § Varallaolo kotihoidossa

Käsittely

Esteellinen: Juha Jolkkonen

Esittelijä
va. 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
va. 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 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 166 ja 
167 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 157, 159 ja 165 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 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
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 158 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin 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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.
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Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

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, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 60 (64)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

14.06.2016

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
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vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 162, 163 ja 164 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
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 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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

Maija Anttila
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sirpa Asko-Seljavaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.06.2016.


