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Läsnä

Jäsenet

Anttila, Maija puheenjohtaja
Muurinen, Seija varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa läsnä: 192-204§, klo 16:29-18:02
Brettschneider, Gunvor
Leppänen, Joonas
Nordström, Laura
Tuominen, Hannu
Tuure, Tuomas
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Salo, Tuula varajäsen

Muut

Vesikansa, Sanna kaupunginhallituksen varaedustaja
läsnä: 190-195 §, klo 16:19-17:27

Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Jolkkonen, Juha va. virastopäällikkö

poissa: 204 §
Lyytinen, Anna-Liisa vs. osastopäällikkö
Mäki, Tiina osastopäällikkö
Simoila, Riitta osastopäällikkö
Sulavuori, Maarit vs. osastopäällikkö
Turpeinen, Leena va. osastopäällikkö
Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Korhonen, Soili suunnittelija
Lehtonen, Harri J. lakimies
Niemelä, Katja vs. perheiden erityispalvelujen pääl-

likkö
läsnä: 192 §, klo 16:27-17:08

Puheenjohtaja

Maija Anttila 189-204 §

Esittelijät
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Juha Jolkkonen va. virastopäällikkö
189-203 §

Leena Turpeinen vs. virastopäällikkö
204 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen suunnittelija
189-204 §
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§ Asia

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

190 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

191 Sotep/3 Ilmoitusasiat

192 Sotep/4 Esitys lasten foniatrian työryhmän siirrosta Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

193 Sotep/5 Hammaslaboratoriopalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja 
ehdot sekä hankintavaltuuksista päättäminen

194 Sotep/6 Erittely talousarvioraamin vaatimista toimenpiteistä ja muutoksista so-
siaali- ja terveysviraston palveluihin

195 Sotep/7 Vanhuspsykiatrian siirtoon liittyvä määrärahasiirto sosiaali- ja terveys-
viraston ja HUS:n välillä

196 Sotep/8 Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuuksien korjaaminen

197 Sotep/9 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

198 Sotep/10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

199 Sotep/11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

200 Sotep/12 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

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

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

203 Sotep/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

204 Sotep/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 189
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Tuomas Tuuren ja varatar-
kastajaksi jäsen Markku Vuorisen.

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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§ 190
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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§ 191
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mu-
kaisesti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Esittelijä lisäsi kokouksessa ilmoitusasioihin seuraavan asian:

"Sosiaali- ja terveysvirasto osallistuu yhdessä muiden pääkaupunkiseu-
dun kuntien kanssa hallituksen kärkihankehakuun Ikäihmisten kotihoi-
don kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen. Sosi-
aali- ja terveysvirasto selvittää myös mahdollisuuksia osallistua yhdes-
sä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa hallituksen Lapsi- ja 
perhepalvelujen muutosohjelman kärkihankehakuun.

Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto osallistuu hallituksen Palvelut asia-
kaslähtöisiksi -kärkihankkeen valinnanvapauskokeilun hankehakuun."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasian.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavan asian:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 järjestöavustusten ha-
kuaika

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2017 myöntämien järjestö-
avustusten hakuaika on 1.−30.9.2016. Hakukuulutus julkaistaan lehdis-
sä 1.9.2016 sekä sosiaali- ja terveysviraston internet-sivuilla.
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 192
Esitys lasten foniatrian työryhmän siirrosta Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2016-003671 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vs. perheiden erityispalvelujen päällikkö Katja Niemelä oli kutsuttuna 
asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Anna Vuorjoki pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Niemelä, vs. perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43420

katja.niemelä(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan lasten 
foniatrian työryhmän siirron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mu-
kaisesti ja esittää siirron hyväksymistä kaupunginhallitukselle.

Esittelijän perustelut

Vs. perheiden erityispalvelujen päällikkö Katja Niemelä on kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 käyttösuunnitelman mukai-
sesti perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto laati viime vuonna selvityksen 
lasten foniatrian työryhmän toiminnasta osana Helsingin kaupungin ja 
toisaalta HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon päällekkäisyyksien tar-
kastelua. Osana tätä selvitystyötä ja siitä saatuihin tuloksiin perustuen 
esitetään Helsingin kaupungin lasten foniatrian työryhmän integroimista 
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HUS:n foniatrian yksikköön 1.1.2017 liikkeenluovutuksen periaatteiden 
mukaisesti.

Selvitystä valmistelleeseen työryhmään kuuluivat sosiaali- ja terveysvi-
rastosta perhepalvelujen johtaja, perheiden erityispalveluiden päällikkö, 
lasten foniatrian apulaisylilääkäri sekä johtava puheterapeutti. HUS:n 
foniatrian yksikköä työryhmässä edusti yksikön ylilääkäri sekä foniat-
rian erikoislääkäri. Työryhmä tuotti selvitykset sekä Helsingin sosiaali- 
ja terveysvirastoon kuuluvan lasten foniatrian työryhmän että HUS:n fo-
niatrian yksikön toiminnasta, tarkastellen selvityksissä ko. yksikköjen 
nykyisiä tehtäväjakoja ja toimintamalleja.

Helsingin kaupungin lasten foniatrian työryhmä on osa lasten foniatrian 
ja puheterapian poliklinikkaa, joka toimii sosiaali- ja terveysviraston per-
he- ja sosiaalipalvelut -osaston lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -
toimiston perheiden erityispalvelut -jaoksessa. Toiminnallisesti lasten 
foniatrian ja puheterapian poliklinikka muodostuu perusterveydenhuol-
toon kuuluvista puheterapian palveluista sekä erikoissairaanhoitoon 
kuuluvista lasten foniatrian työryhmän tuottamista palveluista.  Helsin-
gin kaupungin lasten foniatrian työryhmä on ainoa kunnallinen lasten 
foniatrian poliklinikka Suomessa. Poliklinikka palvelee 0−16 -vuotiaita 
helsinkiläisiä lapsia ja nuoria, joilla on todettu tai epäillään puheen tuot-
tamiseen ja/tai ymmärtämiseen painottuvaa kielellistä erityisvaikeutta 
tai puheen ja kielellisen kehityksen viivästymistä, äänihäiriöitä, kielelli-
sen vuorovaikutuksen ongelmia, vaikea-asteista lukihäiriötä tai kielelli-
sesti painottuvia oppimisvaikeuksia. Palveluja tarjotaan suomen ja ruot-
sin kielellä. Lisäksi yksikössä palvellaan puheen ja kielen kehityksen 
häiriöissä myös suomea/ruotsia vieraana kielenä oppivia kaksi- tai mo-
nikielisiä asiakkaita.

Lasten foniatrian työryhmään kuuluu kaksi foniatria, joista toinen on po-
liklinikan apulaisylilääkäri sekä lisäksi neuropsykologi, kaksi psykologia 
ja yksi terveydenhoitaja. Lasten foniatrian työryhmän tulosbudjetti vuo-
delle 2016 on 744 872 euroa sisältäen lääkinnällisen kuntoutuksen 
maksusitoumusostot 215 000 euroa. Laskennallinen käyntihinta foniat-
rian työryhmässä vuonna 2016 on 312 euroa sisältäen konsultoinnit. 
HUS:n foniatrian yksikössä ensikäynnin hinta on 240 euroa ja uusinta-
käyntien hinta 210 euroa, minkä lisäksi konsultoinnista laskutetaan 32 
euroa / kerta. Siirron on katsottu olevan kustannusneutraali.

Vuonna 2015 foniatrian poliklinikalla oli 924 potilasta. Vastaanottokäyn-
tejä toteutui yhteensä 1633, joista 673 oli foniatrin vastaanottokäyntejä 
ja 960 muun henkilökunnan vastaanottokäyntejä. Lisäksi toteutui 1059 
käyntiä korvaavaa hoitopuhelua. Ensimmäinen tutkimuskäynti on pää-
sääntöisesti toteutunut hoitotakuun edellyttämänä aikana.
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin foniatrian yksikkö tuottaa 
lasten ja aikuisten foniatrian palveluita alueen kunnille. Poikkeuksen 
tästä muodostaa Helsinki, jossa lasten lähetteet ohjataan kunnan omal-
le lasten foniatrian työryhmälle. 

HUS:n foniatrian yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, 
johon kuuluu neljä foniatria sekä yksi erikoistuva lääkäri, johtava puhe-
terapeutti ja neljä puheterapeuttia, toimintaterapeutti, kolme neuropsy-
kologia, sosiaalityöntekijä, erityislastentarhanopettaja sekä kommuni-
kaatioapuvälineistä vastaava AAC-ohjaaja. Lisäksi yksikössä työsken-
telee toimisto- ja hoitohenkilökuntaa (sairaanhoitajia ja perushoitajia). 
Yksikkö vastaa sekä aikuisten että lasten foniatrisista tutkimuksista ja 
kuntoutuksesta. Suurin osa yksikön foniatreista työskentelee lasten ke-
hityksellisten puheen ja kielen häiriöiden parissa.

HUS:n foniatrinen työryhmä tekee lähetteiden pohjalta diagnostiset tut-
kimukset ja laatii niiden perusteella kuntoutussuunnitelman. Puhetera-
peuttiset kuntoutuspalvelut toteutuvat pääsääntöisesti julkisessa ter-
veydenhuollossa kuntien toimesta. Näitä palveluita täydentävät erikois-
sairaanhoidon kautta HUS:n ostopalvelusopimuksin toteutuvat tai Ke-
lan kustantamat yksityissektorin tuottamat kuntoutuspalvelut. 

Helsingin kaupungin lasten foniatrian työryhmän integroiminen HUS:n 
foniatrian yksikköön yhdenmukaistaa palvelujärjestelmän lasten foniat-
rian osalta koko HUS-alueella, edistää helsinkiläisten lasten joustavam-
paa hoitoonpääsyä sekä vahvistaa foniatrian alan toimintaedellytyksiä 
ja palvelee näin ollen myös valmistautumista sote-muutokseen. 

Tavoitteena on vahvempi ja toimintakykyisempi yksikkö, joka parantaa 
palvelujen saatavuutta ja foniatrian erikoisalan houkuttelevuutta erikois-
lääkärien rekrytoinnissa. 

Siirron yhteydessä kiinnitetään huomioita läheteohjauksen kehittämi-
seen ja turvataan Helsingin puheterapiapalveluiden ja lasten foniatrian 
tiiviiden ja toimivien yhteistyösuhteiden sekä konsultaatiomahdollisuu-
den jatkuvuus. 

Lasten foniatrian työryhmän integroinnista HUS:n foniatrian yksikköön 
on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa 5.10. ja 
26.11.2015 sekä 6.6.2016, jossa mukana oli HYKS:n henkilöstöpäällik-
kö sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstötoimikunnassa 
30.11.2015 ja sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnassa 
13.6.2016. Jokaisen siirtyvän työntekijän kanssa käydään yhteistoimin-
tamenettelyn mukainen kuuleminen.

Helsingin kaupungin ja HUS-kuntayhtymän kesken laaditaan erillinen 
sopimus Helsingin kaupungin lasten foniatrian työryhmän siirrosta 
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HUS-kuntayhtymälle. HUS:n foniatrian yksikössä ei ole tarvetta vahvis-
taa hoitohenkilöstön määrää, mistä syystä työryhmään kuuluva tervey-
denhoitaja sijoitetaan uudelleen sijoituksen periaatteiden mukaisesti 
uuteen tehtävään Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa. Muilta osin 
henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti siirtyy 
vanhoina työntekijöinä entisin palvelusuhteen ehdoin.

Liikkeenluovutuksessa on kyse siirtyvästä henkilöstöstä sekä foniatrian 
työryhmän käyttämien välineiden, mm. Kay Pentax Digital Strobe ää-
nentuottoelinten, kurkunpään ja äänihuulten tutkimuksissa käytetty lait-
teiston ja psykologien ja neuropsykologien testien siirrosta. Em. laittei-
den arvo on n. 5000 euroa. Muuta taseeseen kuuluvaa, esim. tiloja ei 
liikkeenluovutuksessa siirry. Toiminnan siirron arvo on 692 567 euroa, 
josta henkilöstön siirron osuus on 368 567 euroa. Lasten foniatrian työ-
ryhmän välittömistä toimintakuluista on vähennetty terveydenhoitajan 
palkkakustannukset, koska kyseinen vakanssi on rajattu siirron ulko-
puolelle.

Helsingin kaupungin ja HUS-kuntayhtymän foniatrian yksikön välinen 
liikkeenluovutus on hyväksyttävä HUS-kuntayhtymän hallintoelimissä ja 
käsitellään seuraavasti:

 Hyks-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnan kokous 31.10.2016
 Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.11.2016
 HUS:n hallituksen kokous 28.11.2016.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten foniatrisen työryhmän siirto HUS:n foniatrian yksik-
köön vahvistaa lasten ja nuorten tasavertaista palvelua ja palvelujen 
laatua sekä saatavuutta ja siten edistää helsinkiläisten lasten ja nuor-
ten terveyttä ja hyvinvointia. Integrointi turvaa nykyistä paremmin siirty-
vän henkilöstön osaamisen kehittämisen, vahvistaa foniatrian erikoisa-
lan houkuttelevuutta sekä vähentää palvelun haavoittuvuutta, mikä hei-
jastuu myönteisesti palveluiden laatuun ja jatkuvuuteen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Niemelä, vs. perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43420

katja.niemelä(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos foniatrian poliklinikan luovutuksesta
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2 HUSiin siirtyvät henkilöt
3 Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 193
Hammaslaboratoriopalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja 
ehdot sekä hankintavaltuuksista päättäminen

HEL 2016-008316 T 02 08 02 00

Päätös

A  Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä suun terveydenhuol-
lon hammaslaboratorioita koskevan palveluhankinnan keskeiset peri-
aatteet ja ehdot.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa suun terveyden-
huollon tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättö-
miä, vähäisiä muutoksia.

B  Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja 
päihdepalvelujen osastopäällikön

- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set sekä
- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

2 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

3 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

4 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

5 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

6 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

7 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

8 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)
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9 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

10 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

11 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

12 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

13 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

14 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintakeskus Esitysteksti
Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta poikkeaa nyt tehtävässä päätöksessään 
aiemmin hankintavaltuuspäätöksessään 31.5.2016/§ 145 vahvistetuista 
hankintavaltuuksista. Lautakunnan osastopäällikölle vahvistama han-
kintaraja on 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja var-
mentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, 
että sopimuksen allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelut -osaston osas-
topäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituk-
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senmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta 
on terveys- ja päihdepalvelut -osaston osastopäälliköllä.

Kilpailutuksen taustaa

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollolla on voimassa oleva sopi-
mus HEL 2011-009227 hammaslaboratoriopalvelujen hankinnasta. 
Varsinainen sopimuskausi päättyy 27.1.2017. Sopimus antaa mahdolli-
suuden kahden vuoden optiokauden käyttöönottoon.

Suun terveydenhuolto ei ole saanut kaikkien nykyisten palveluntuotta-
jien kanssa aikaan riittäviä muutoksia hammaslaboratoriopalvelujen 
laadussa ja palvelutasossa. Tästä syystä suun terveydenhuolto esittää, 
että hammaslaboratoriopalvelujen hankinnasta käynnistetään uusi kil-
pailutus tavanomaisen protetiikan, purennan kuntoutuksen ja purenta-
fysiologian sekä oikomishoidon laboratoriotöiden ja Fränkel-kojeiden 
hankintaohjelmissa liitteissä määriteltyjen osioiden ja positioiden osalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 5.4.2016 § 76 niiden 
hammaslaboratoriopalvelujen osalta, joissa optiokausi otetaan käyt-
töön.

Keskeytetty hammaslaboratoriopalvelujen hankinta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.4.2016 § 77 
hammaslaboratoriopalvelujen keskeiset periaatteet ja ehdot. Tällöin kil-
pailutus päätettiin toteuttaa julkisista hankinnoista annetun lain 
(348/2007, 5 §) mukaisella rajoitetulla menettelyllä.

Hankinnasta 19.4.2016 julkaistun osallistumispyynnön HEL 2016–
002214 ja siihen saatujen hakemusten tarkastamisen yhteydessä ha-
vaittiin, että osallistumispyyntö oli osin tulkinnanvarainen ja osallistu-
mispyyntöön oli jäänyt virheitä. Lisäksi rajoitettu menettely osoittautui 
osalle hammaslaboratorioita liian vaikeaksi. Muun muassa näistä sei-
koista johtuen terveys- ja päihdepalvelujen va. osastopäällikkö päätti 
keskeyttää hankinnan kokonaisuudessaan. Perustelut hankinnan kes-
keyttämisestä käyvät ilmi osastopäällikön 20.6.2016 § 49 päätöksestä.

Kilpailutus

Hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu hankintalain (348/2007) 
mukaisella avoimella menettelyllä.

Asiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä suun terveydenhuol-
lon, sosiaali- ja terveysviraston hankinta- ja kilpailutus  -yksikön ja kau-
pungin hankintakeskuksen kanssa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2016 13 (42)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/5
30.08.2016

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

Hankintakeskuksen hankintalakimies on tarkastanut asiakirjat.

Asiakirjoissa on kuvattu hankittavan palvelun sisältö ja laatu sekä mää-
ritelty ehdokkaille ja palvelulle asetetut vähimmäis- ja laatuvaatimukset. 
Esitys asiakirjoista on päätösesityksen liitteenä, liitteet 1−13.

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

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Tavanomaisten taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi eh-
dokkaiden edellytetään täyttävän asiakirjoissa esitetyt ammatillisen pä-
tevyyden vaatimukset.

Tarjousten vertailu, koeostot ja valintaperusteet

Tietyistä hammaslaboratoriotöistä tehdään tarjoajilta koeosto, joka ar-
vioidaan liitteissä määriteltyjen kriteerien perusteella. Koeostotyöt ovat 
joko sellaisia, joita tilataan paljon ja joiden valmistamisessa on ollut ny-
kyisellä sopimuskaudella paljon reklamaatioita tai sellaisia, joiden tekni-
nen toteutustapa on erittäin vaativa ja sisältää kojeen toimintaan vaikut-
tavia kriittisiä virhemahdollisuuksia. Ne tarjoajat, joiden koeostotyöt ylit-
tävät määritellyn hyväksymisrajan, otetaan mukaan hintavertailuun.

Hammaslaboratoriopalvelun hankinnan valintaperusteena on halvin 
hinta. Ensisijaisuusjärjestys määräytyy tarjoajien hinnasta saamien ver-
tailupisteiden perusteella.

Riittävä laatutaso on määritelty jo osallistumispyynnön ehdottomissa 
vaatimuksissa ja liitteissä määriteltyjen positioiden osalta koeostoissa, 
joten hinta katsotaan riittäväksi valintaperusteeksi.

Sopimuskausi

Palvelu kilpailutetaan kahden vuoden sopimuskaudelle, joka on suunni-
teltu alkavaksi 28.1.2017. Sopimukseen sisällytetään mahdollisuus 
kahden vuoden optioon (1 + 1 vuotta), josta Tilaaja päättää erikseen 
viimeistään kuusi kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Muut ehdot

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa oikeuden neuvotella muutoksista tä-
hän sopimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä 
vaatimus muuttaa suun terveydenhuollon toimintaympäristöä.
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Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto varaa oikeuden irtisanoa sopimus 
kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämismallin tuomien mahdollisten muutosten vuoksi välttämä-
töntä.

Suun terveydenhuolto ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin, 
vaan hankittava hammaslaboratoriopalvelujen määrä riippuu hoidossa 
olevien potilaiden hoidon ja hoitoon liittyvän tarpeen perusteella.

Ympäristökriteerien käyttö hankinnassa

Ympäristökriteereitä käytetään ehdokkaiden tilojen / hammaslaborato-
rioiden auditoinnissa siten, että auditointityöryhmään kutsutaan sosiaa-
li- ja terveysviraston ympäristöasiantuntija. Auditoinnissa kiinnitetään 
huomiota mm. hammaslaboratoriotoiminnassa syntyvien jätteiden 
asianmukaiseen lajitteluun hammaslaboratorion tiloissa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

2 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

3 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

4 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

5 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

6 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

7 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

8 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

9 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

10 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

11 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614 /2007 6§)

12 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
tus 614/2007 6§)

13 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-
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tus 614 /2007 6§)
14 Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-ase-

tus 614 /2007 6§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintakeskus Esitysteksti
Hankinta- ja kilpailutus Esitysteksti
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§ 194
Erittely talousarvioraamin vaatimista toimenpiteistä ja muutoksista 
sosiaali- ja terveysviraston palveluihin

HEL 2016-008971 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi saadun selvityk-
sen.

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

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotuksen hyväksymisen yh-
teydessä sosiaali- ja terveyslautakunnassa 31.5.2016 hyväksyttiin seu-
raava vastaehdotus:

"Hyväksyessään budjetin lautakunta edellyttää, että kaupunginhallituk-
sen edellyttämä erittely talousarvioraamin vaatimista toimenpiteistä ja 
muutoksista palveluihin esitellään lautakunnalle elokuun loppuun men-
nessä. Lautakunta toivoo, että erittelyyn sisältyy tiedot eri toimenpitei-
den kustannusvaikutuksista, palveluiden sisällön ja määrien muutoksis-
ta sekä palveluihin pääsemisen kriteereiden muutoksista."

Lähtökohdat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioesitys laadittiin kaupunginhalli-
tuksen päättämän raamin mukaisena. Kaupunginhallituksen 4.4.2016 
päättämä vuoden 2017 raami on käytännössä samalla tasolla (+0,5 %) 
kuin kuluvan vuoden budjetti. Tämä ja 1 %:n tuottavuusvaatimus huo-
mioiden ei talousarvioesityksessä esitetty erikseen merkittäviä uusia 
sopeutustoimia.
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Kaupunginhallitus päätti edelleen 4.4.2016 hyväksyessään myös talou-
sarvion laatimisohjeet, että jos yhteiskuntasopimus syntyy ja johtaa 
kaupungin omien suorin menojen vähentymiseen raamin pohjana käy-
tetystä tasosta, muutoksia tehdään yksilöityjen menojen vähenemisen 
johdosta niille virastoille, joiden kustannustaso tosiasiallisesti laskee. 
Tässä tapauksessa budjettiesityksen yhteydessä esitetään tarkka las-
kelma, paljonko menoja on leikattu virastokohtaisesti kilpailukykysopi-
muksesta johtuen ja mihin menojen lasku perustuu. Syksyn budjetti-
neuvotteluissa päätetään mahdollisista lisäyksistä käyttötalouden me-
noihin.

Kilpailukykysopimuksen syntymisestä johtuvat muutokset virastojen 
raamiin tulevat selviämään kaupunginjohtajan budjettiehdotuksessa. 
Henkilöstömenojen vähenemisen myötä on selvää, että virastojen bud-
jetit pienenevät. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset raamiin tulevat 
edellyttämään oman erillisen tarkastelunsa.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017 raamin riittävyydestä huoli-
matta tapahtuu sosiaali- ja terveyspalveluissa jatkuvasti muutoksia pal-
velujen sisällä ja niiden välillä.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perheiden palveluja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa se-
kä palvelutarpeen arvioinnin että paljon palveluja tarvitsevien asiakkai-
den osalta. Ensimmäinen perhekeskus aloittaa toimintansa Itäkadulla 
kesäkuussa, ja lisäksi toimintamalli aloitetaan Vuosaaressa.

Perhehoitolain muutoksesta johtuva lastensuojelun perhehoidon palk-
kioiden korotus lisää kustannuksia noin 0,7 milj. euroa vuonna 2017. 
Perhehoitajien saamiseksi ja perhehoidon palkkioiden pitämiseksi kil-
pailukykyisenä perheille on esitetty maksettavaksi ansionmenetyskor-
vaus ensimmäiseltä vuodelta, jolloin lapsi sijoitetaan perheeseen ja toi-
nen perheen vanhemmista on pois palkkatyöstä. Tästä aiheutuu arviol-
ta 0,4 milj. euron kustannukset.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä tarkentaa sosiaalityöntekijöiden 
pätevyysvaatimuksia. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saamiseksi las-
tensuojelun sosiaalityöhön korotetaan palkkoja syksystä 2016 alkaen. 
Palkkakustannusten nousu on 0,4 milj. euroa vuonna 2017.

Edellä esitetyt kustannusten kasvut katetaan lastensuojelun laitoshoi-
don vähentymisestä saatavista kustannussäästöistä.

Omaishoidon lainsäädännön 1.7.2016 voimaan tulleiden muutosten 
myötä omaishoitajien vapaapäiviä lisättiin. Kustannusnousun arvioi-
daan olevan vammaispalvelujen osalta 4 milj. euroa. Omaishoidon tuen 
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vapaapäivien lisäämisen kustannukset katetaan vammaispalvelujen 
palvelurakenteen keventämisellä omaishoidon tuen palvelujen paran-
tuessa.

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan maksettavaksi. Etuuskäsittelijöiden 
ja toimistosihteereiden määrä vähenee. Sosiaaliohjaajien toimeentulo-
tukityöstä vapautuva työaika tulee siirtymään sosiaalihuoltolain mukai-
seen sosiaaliohjaukseen. Erityisenä painoalueena ovat nuoret, koska 
nuorille ei tällä hetkellä ole tarjolla sosiaaliohjausta. Lisäksi lisätään et-
sivää työtä ja vahvistetaan sosiaalineuvontaa. Sosiaalityöstä vapautuva 
työpanos painottuu erityistä tukea tarvitsevien perheiden ja nuorten tu-
keen.

Kuntouttavan työtoiminnan osalta arvioidaan palveluiden tuottamista 
yhdessä kaupunginkanslian kanssa.

Turvapaikanhakijoiden kotoutumispalveluja varten kaupunginkanslia 
koordinoi erillistä määrärahaa, josta vuonna 2016 on varattu 7 milj. eu-
roa osaamiskeskuksen mallintamiseen ja toiminnan aloittamiseen. 
Osaamiskeskuksen palvelutoiminta tapahtuu yhteistyössä opetusviras-
ton, sosiaali- ja terveysviraston ja kaupunginkanslian kesken. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon osuus kustannuksista on 2,5 milj. euroa vuonna 
2016. Vuoden 2017 määrärahan tarvetta arvioidaan vuoden 2016 toi-
minnan perusteella.

Alaikäisille turvapaikanhakijoille on perustettu 35-paikkainen Toivolan-
mäen perheryhmäkoti, jonka vuosikustannus on 4 milj. euroa. Tämän li-
säksi on tarpeen järjestää jälkihuollon tuki 17−21 -vuotiaille yksin Suo-
meen alaikäisenä tulleille nuorille. ELY-keskus korvaa kaikki yllä maini-
tut kustannukset.

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalveluissa siirrytään asteittain terveys- ja hyvinvoin-
tikeskus -toimintamalliin, jonka on tarkoitus olla käytössä koko kaupun-
gissa vuonna 2018. Kyseessä on toiminnallinen integraatio, jossa avo-
sairaanhoito, fysioterapia, aikuissosiaalityö, psykiatria- ja päihdepalve-
lut sekä suun terveydenhuolto ovat asiakkaan kannalta toiminnallinen 
kokonaisuus. Toiminnan uudistamisella parannetaan tuottavuutta ja 
saatavuutta, joiden lisäksi toimintaa arvioidaan myös vaikuttavuuden ja 
asiakaskokemuksen näkökulmista.

Tuottavuuden parantamiseksi kehitetään vastaanottotoiminnan rinnalle 
ja vaihtoehdoiksi kevyempiä palveluja. Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
hoitokokonaisuutta kehitetään vähentämällä sairaalapaikkoja sekä li-
säämällä intensiivistä ja liikkuvaa avohoitoa. Palvelujen saatavuutta 
edistetään toimintamallien uudistamisen lisäksi muun muassa aukio-
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loaikoja laajentamalla, minkä kokeilu toteutetaan Vuosaaressa vuoden 
2016 lopulta alkaen.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa kolmen psykiatrisen päiväsairaalan 
muuttaminen intensiiviseksi avohoidoksi sekä Haagan ja Myllypuron 
kuntoutuskotien muuttuminen psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoi-
topäivistä sosiaalihuoltolain mukaiseksi asumiseksi on talousvaikutuk-
seltaan kustannusneutraali.

Suun terveydenhuollon tiimityöpohjainen monihuonemalli, jossa hyö-
dynnetään toiminnanohjausjärjestelmää, mahdollistaa entistä useam-
man satunnaisesti palveluja tarvitsevan asiakkaan hoitamisen kerta-
käynnillä. Uusi toimintamalli mahdollistaa suun terveydenhuollossa 
asiakaslähtöisen hoidon entistä tuottavammin, mikä vapauttaa voima-
varoja paljon palveluja tarvitseville asiakkaille ja riskiryhmien etsintään.

Päivystyksessä kiinnitetään huomiota mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisiin palveluihin, jolla pyritään siihen, että yleislääketieteen päivystyk-
sen lääkärikäyntien määrä ei kasva suhteessa hoitajakäynteihin. Sai-
raalapäivystys toimii omalla työvoimalla. Terveyskeskuspäivystyksessä 
oman työn osuutta on tavoitteellisesti kasvatettu ja tavoitteena vuonna 
2016 on nostaa oman työn osuutta edelleen.

Terveys- ja hyvinvointikeskus -toimintamallin muutoksella voidaan pal-
velusuoritemääriä terveys- ja päihdepalveluissa lisätä. Erityisesti tähän 
vaikuttaa kevyempien suoritteiden lisääntyminen sekä toimintamallien 
kehittämisen myötä asiakkaiden ohjautuminen suoraan tarkoituksen-
mukaiselle ammattilaiselle, jolloin henkilöstön osaaminen saadaan tuot-
tavammin käyttöön.

Avosairaanhoidon hoitoon pääsyyn on kuluvalle vuodelle kohdennettu 
sosiaali- ja terveysviraston kohdentamattomasta määrärahasta (sote ltk 
14.6.2016) 1 milj. euroa, joka käytetään lääkäri- ja hoitajatyöpanoksen 
lisäämiseen. Tarve on kokovuotisena vuonna 2017 noin 2 milj. euroa. 
Toiminnallisilla muutoksilla avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle 
hoitoon pääsyn aika on lyhentynyt vuoden 2016 aikana. Elokuussa 
2016 kolmannen vapaan ajan saa keskimäärin 12 vuorokauden kulut-
tua.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan. Ikään-
tyneiden kotona asumista tuetaan ja kotihoitoa kehitetään ja vahviste-
taan. Samoin kotihoidon etähoitopalveluja ja etäkuntoutusta lisätään.

Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia uudistetaan ja keskitetään.
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Laitoshoitoa vähennetään ja tehostettua palveluasumista lisätään. Mo-
nipuolinen palvelukeskus on palveluja kokoava, matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka, jonka toiminnot tukevat kotona asumista mahdolli-
simman pitkään, ja ympärivuorokautisen hoidon suhteellinen tarve vä-
henee.

Sairaalatoiminnassa hoitojaksot lyhenevät ja kotiutumisaste nousee. 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian erikoisalan integraatiota 
HUS:iin valmistellaan.

Kotihoitoon vahvistamiseen on kuluvalle vuodelle kohdennettu sosiaali- 
ja terveysviraston kohdentamattomasta määrärahasta 1 milj. euroa (so-
te ltk 14.6.2016). Tarve on kokovuotisena vuonna 2017 noin 2 milj. eu-
roa. Kotihoidon asiakkaiden määrän ja etähoitopalvelujen lisääntymi-
nen lisää kotihoidon palvelusuoritteita, jotka on huomioitu hyväksytyssä 
talousarvioesityksessä.

Omaishoidon lainsäädännön 1.7.2016 tapahtuneiden muutosten kus-
tannusnousun arvioidaan olevan ikääntyneillä 2,0 milj. euroa. Omais-
hoidon tuen vapaapäivien lisäämisen kustannukset katetaan ikäänty-
neiden palvelujen palvelurakenteen keventämisellä omaishoidon tuen 
palvelujen parantuessa.

Hallinnon osastot

Hallinnon osastoilla suurimmat muutokset vuonna 2017 liittyvät kau-
pungin johtamisjärjestelmän muutoksen yhteydessä tehtävään hallin-
non rakenteen muutokseen. Muutoksella yhdenmukaistetaan tulevien 
toimialojen hallinnon rakenteita ja toimintatapoja. Sosiaali- ja terveysvi-
rastossa on vähennetty henkilöstöresursseja viimeisimmän organisaa-
tiomuutoksen yhteydessä ja siksi merkittäviä vähennyksiä tai talousvai-
kutuksia ei ole tiedossa vuonna 2017.

Yhteenveto

Edellä esitetyt talousarvioraamin edellyttämät toimenpiteet on arvioitu 
tämän hetken tiedon pohjalta. Luvut ja lopullinen talousarvioraami tule-
vat täsmentymään myöhemmin syksyllä. Edellä esitetyt lisäkustannuk-
sia aiheuttavat muutokset rahoitetaan talousarvioraamin sisältä. Mää-
rällisissä tavoitteissa tapahtuvat muutokset sisältyvät talousarvioesityk-
sen suoritetavoitteisiin, joten niiden osalta ei aiheudu muutostarpeita 
tehtyyn talousarvioesitykseen. 

Osastokohtainen määrärahojen jako kustannusmuutoksineen pääte-
tään lopullisesti käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Käyttö-
suunnitelmaa ja tulosbudjetteja käsitellään sosiaali- ja terveyslautakun-
nassa 29.11. ja 13.12.2016.
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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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§ 195
Vanhuspsykiatrian siirtoon liittyvä määrärahasiirto sosiaali- ja ter-
veysviraston ja HUS:n välillä

HEL 2016-008970 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle 450 000 eu-
ron siirtämistä talousarviokohdalta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2016 kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti hyväksyä sopimuksen vanhuspsykiatrian konsultaatiopolikli-
nikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirtämisestä liikkeen-
luovutuksena 1.3.2016 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Päätöksessä todettiin, että toiminnallista muutosta vastaavat määrära-
hamuutokset tuodaan valtuuston päätettäväksi myöhemmin tilikauden 
aikana ja että HYKS-sairaanhoitoalue ja HUS-kuntayhtymä ovat huo-
mioineet siirron omassa vuoden 2016 talousarviota koskevassa pää-
töksenteossaan.

Siirron arvo on vuositasolla 540 800 euroa ja se huomioidaan työnjako-
sopimuksessa. Toiminnallista muutosta vastaavat määrärahamuutok-
set tuodaan valtuuston päätettäväksi myöhemmin tilikauden aikana. 
Siirron tapahduttua 1.3.2016 tulee kymmentä kuukautta vastaavat 
määrärahat (450 000 e) siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen talousar-
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viokohdalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokoh-
dalle.

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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§ 196
Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuuksien korjaaminen

HEL 2016-005231 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vahvistaa sosiaali- ja terveysviras-
ton viranhaltijoiden korjatut hankintavaltuudet.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 31.5.2016
2 Korjatut hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveysviras-
ton viranhaltijoiden hankintavaltuudet § 145/31.5.2016. 1.7.2016 al-
kaen. Luettelo vahvistetuista hankintavaltuuksista on esityksen liitteenä 
(Liite 1).

Sijoituksen sosiaalityön perhehoidon palvelupäällikölle esitettiin epä-
huomiossa enintään 10.000 euron hankintavaltuuksia muiden palvelu-
jen ja tavaroiden ostoihin. Perhehoidon palvelupäällikkö ei ole viranhal-
tija, joten hänelle ei voida myöntää hankintavaltuuksia. Oheisena (Liite 
2) on korjattu luettelo viranhaltijoiden hankintavaltuuksista.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hankintavaltuudet 31.5.2016
2 Korjatut hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut -osasto
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto
Perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto
Tietohalllinto- ja viestintäpalvelut -osasto
Terveys- ja päihdepalvelut -osasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 145

HEL 2016-005231 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveysviras-
ton hankintavaltuudet esityksen mukaisesti 1.7.2016 alkaen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi
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§ 197
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2016 27 (42)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/10
30.08.2016 Salassa pidettävä

JulkL 24 § 1 mom 25 k.

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

§ 198
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 199
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 200
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 201
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 202
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 203
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 23.8.2016

46 § Pienryhmäkoti Arjen Sydän, sijaishuoltopaikan hankinta suorahan-
kintana

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 23.8.2016

56 § Suun terveydenhuollon laskun peruutusvaatimus, Salassa pidettä-
vä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

57 § Vaatimus suun terveydenhuollon laskun peruuttamisesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 26.8.2016

58 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
syyskuussa 2016

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Osastopäällikkö 17.8.2016

11 § Liikaa maksetun palkan takaisinperinnän kohtuullistamista koske-
va vaatimus

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 15.8.2016

293 § Autovahinkoilmoitus

294 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan Mehiläisen laskua, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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Osastopäällikkö 16.8.2016

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

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

Osastopäällikkö 18.8.2016

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

Osastopäällikkö 23.8.2016

298 § Vahingonkorvausvaatimus hoitokuluista, Salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom 25 kohta

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

300 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä apteekkitilauksesta, Sa-
lassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 24.8.2016

301 § Vahingonkorvausvaatimus lääkekustannuksista, Salassa pidettä-
vä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 25.8.2016

302 § Vahingonkorvaushakemus virheellisestä menettelystä asiakkaan 
lääkkeiden käsittelyssä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

303 § Vahingonkorvausvaatimus annosjakelulääkkeiden kustannuksis-
ta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

304 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan 
lääkkeiden käsittelyssä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

305 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan 
lääkityksessä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 26.8.2016
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306 § Vahingonkorvausvaatimus ylimääräisistä kustannuksista, Salas-
sa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

307 § Sosiaali- ja terveysviraston kauppapalveluiden kilpailutuksen 
hankintapäätös

308 § Eteläisen ja kaakkoisen kotihoitoyksikön kotiaterioiden kilpailu-
tuksen hankintapäätös

309 § Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttämi-
nen, työavain 45-702-16

310 § Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttämi-
nen, työavain 45-703-16

311 § Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttämi-
nen, työavain 45-704-16

312 § Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttämi-
nen, työavain 45-705-16

313 § Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttämi-
nen, työavain 45-706-16

314 § Vahingonkorvausvaatimus tutkimuskäynnin maksusta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 27.8.2016

29 § Terveys Effica tietojärjestelmässä eReseptin käyttöönotto

Osastopäällikkö 29.8.2016

30 § Raportointiohjelman hankinta Suun terveydenhuolto ja Terveys Ef-
fica tietojärjestelmiin

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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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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§ 204
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavaa virastopääl-
likön tekemää päätöstä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 22.8.2016

125 § Lastensuojelun perhehoitajan ansionmenetyskorvauksen maksa-
minen

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. osastopäällikkö
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 189, 190, 191, 192, 193 (A), 194, 195, 203 ja 204 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 193 (B), 196 ja 202 §: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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 197, 198, 199, 200 ja 201 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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

Maija Anttila
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Tuure

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.09.2016.


