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Kokousaika 16.01.2018 16:15 - 18:44

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Aro, Katju läsnä: 1 - 5 §, klo 16:15 - 18:30
Ehrnrooth, Cecilia
Etholen, Saku
Heistaro, Sami
Juva, Kati
Muurinen, Seija
Rantanen, Mari
Sazonov, Daniel läsnä: 2 - 13 §, klo 17:58 - 18:44
Tuure, Tuomas
Apajalahti, Ahto varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Turpeinen, Leena terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Haapala, Maija lakimies
Kuoppamäki, Sari henkilöstö- ja kehittämispalvelupääl-

likkö
Meripaasi, Seija sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
Sulavuori, Maarit va. perhe- ja sosiaalipalvelujen joh-

taja
Korhonen, Soili erityissuunnittelija
Lehtonen, Harri J. lakimies
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Päivinen, Tuomas kuljetuspalvelupäällikkö

läsnä: 2 § (kuljetuspalvelujen yhteis-
hankinnan tilannekatsausta koske-
vassa asiassa), klo 17:36 - 18:08

Rosengren, Lars johtava ylilääkäri
läsnä: 2 § (Kalasataman terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen aukeamista 
koskevassa asiassa), klo 16:48 - 
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17:36

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
1 - 13 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
1 - 13 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
1 - 13 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 Ilmoitusasiat

3 Asia/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Maria Ohisalon 
leipäjonoja koskevasta toivomusponnesta

4 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteuttamisen 
seurannasta

5 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta koskien mittarien kehittä-
mistä palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi

6 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivo-
musponnesta koskien mahdollisuuksia olla edelläkävijä ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisessa

7 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 kokousajat ja pöytäkirjo-
jen nähtävänäpito

8 Asia/8 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

9 Asia/9 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

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

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

12 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

13 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Johtava ylilääkäri Lars Rosengren oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä 
kokouksessa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen aukeamis-
ta koskevassa asiassa ja kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen 
kuljetuspalvelujen yhteishankinnan tilannekatsausta koskevassa asias-
sa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Terveys- ja hyvinvointikeskusten pilottien arviointi. Terveys- ja päihde-
palvelujen johtaja Leena Turpeinen antaa katsauksen asiasta.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen aukeaminen. Johtava 
ylilääkäri Lars Rosengren on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Kuljetuspalvelujen yhteishankinnan tilannekatsaus. Kuljetuspalvelu-
päällikkö Tuomas Päivinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.
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Kvsto 13.12.2017 § 455 Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja ter-
veysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valin-
nanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 4 (33)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
16.01.2018

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

§ 3
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Maria Ohisalon 
leipäjonoja koskevasta toivomusponnesta

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Maria Ohisalon leipäjo-
noja koskevasta toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, 
jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat mak-
suttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Toiminta 
järjestetään useimmiten palkatun ja vapaaehtoisen henkilökunnan yh-
teistyönä ja elintarvikkeet saadaan lahjoituksina. Kulut katetaan eri ta-
voin hankituilla varoilla. Osa toimijoista hakee taloudellista tukea sosi-
aali- ja terveyslautakunnalta, joka on myöntänyt siihen viime vuosina 
avustuksia.

Elintarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa 
vaikeissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista 
saada apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten 
esimerkiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. 
Osassa leipäjonoista käytäntönä on oman vuoron odottaminen ulkona. 
Jonotusaika voi olla useita tunteja.

Ruuan hankkimista erillisestä jakelusta jonottamalla ei voida pitää opti-
maalisena hätäavun järjestämisen tapana. Sosiaali- ja terveystoimiala 
on osoittanut sosiaalialan työntekijöitä jalkautumaan leipäjonoissa käy-
vien henkilöiden pariin, jotta heitä voitaisiin auttaa tarvittavan tuen pii-
riin. Myös eräät yhdistykset tekevät tätä työtä. Tavoitteena on löytää jo-
nottajille sellaista taloudellista ja sosiaalista tukea, jonka turvin välttä-
mätön ravinto ja sosiaalisia kontakteja saadaan muualta kuin leipäjo-
nosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnitti asiaan huomiota myöntäessään 
avustuksia elintarvikejakeluille vuodelle 2018 (12.12.2017, § 327). 
Avustuspäätöksessä todetaan, että elintarvikejakelujen toiminnassa on 
pyrittävä siihen, että ruokaa ei tarvitse jonottaa ulkona.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt joulukuussa 2017 
keskustelun ruoka-avun jakamisen mahdollisista uusista järjestämis-
vaihtoehdoista Helsingissä. Mukaan on kutsuttu Helsingissä elintarvi-
keapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Samalla on tutustuttu Van-
taalla tätä toimintaa koordinoivaan Yhteinen pöytä -hankkeeseen. Toi-
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vomusponnessa mainittu selvitystyö on siis jo käynnissä ja eri toimijoi-
den kesken haetaan vaihtoehtoisia keinoja ruoan jakelulle kadulla jo-
nottamiseen sijaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hy-
vinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian 
vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia 
ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elin-
tarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilantees-
sa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada. Tämä edellyt-
tää kuitenkin voimavaroja ja kykyä mennä hakemaan ruoka-apua. Tä-
mä ei ole kaikille mahdollista. Tästä syystä välttämätön päivittäinen ra-
vinto tulisi taata ihmisille muilla tavoin."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 6, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon leipäjonoja koske-
vasta toivomusponnesta 31.1.2018 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
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hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 6, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Talouden tuki
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§ 4
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteut-
tamisen seurannasta

HEL 2017-010769 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Katju Aro pyysi asian pöydälle ja lausuntoa täydennettäväksi 
vastauksilla seuraaviin kysymyksiin:
- mitä nykyiset hyvinvointi-indikaattorit ovat?
- miten laadunseurantaa voitaisiin parantaa nykyisestä ja mitä uusia in-
dikaattoreita voitaisiin ottaa käyttöön?
- miten terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi ja seuranta 
kytketään lautakunnan budjettityöskentelyyn?

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248

tarja.saarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta:

"Kaupunkistrategian mukaan kaupungin taloutta hoidetaan vastuullises-
ti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata 
pitkällä aikavälillä. Sosiaali- ja terveystoimialan keskeinen perustehtävä 
on terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. 

Tuottavuuteen vaikutetaan toimialan nelimaali-viitekehyksen mukaisesti 
parantamalla saatavuutta ja asiakaskokemusta, vaikuttavuutta, tuotta-
vuutta sekä henkilöstökokemusta samanaikaisesti uudistamalla palve-
luja. Tavoitteeseen pyritään uusien toimintatapojen avulla ja digitalisaa-
tiota hyödyntäen, jolloin turvataan asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset 
palvelut asiakasmäärien kasvaessakin.
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Palveluja uudistetaan tunnistamalla erilaisten asiakasryhmien tarpeet 
aikaisempaa tarkemmin ja tarjoamalla palvelut uudella tavalla organi-
soiduissa keskuksissa. Näitä ovat perhekeskus, terveys- ja hyvinvointi-
keskus sekä monipuolinen palvelukeskus. Palveluja integroidaan ja 
räätälöidään monitoimijaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena 
ovat vaikuttavat ja asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut.

Palvelujen tuotantotapoja kehitetään esimerkiksi vahvistamalla asiak-
kaan roolia itsehoidon, omahoidon ja digitaalisten palvelujen avulla niin, 
että helsinkiläiset tekevät hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja ar-
jessaan. Palvelujen digitalisoiminen mahdollistaa asukkaille entistä ak-
tiivisemman roolin itsestään huolehtimisessa.

Suoritetiedon lisäksi seurataan terveys- ja hyvinvointitietoa. Toimialalla 
on otettu käyttöön terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita, joilla voidaan 
osaltaan seurata toiminnan vaikuttavuutta. Toiminnan laatua seurataan 
ja kehitetään esimerkiksi nelimaalin mittareilla, palveluprosessien suju-
vuuden seurannalla ja omavalvonnan avulla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on jo nykyisin osa suunnitel-
mien ja päätösesitysten normaalia valmistelua. Arviointi nostaa esille 
kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia asioita. Sosiaali- 
ja terveystoimessa osana päätösesitysten valmistelua arvioidaan niiden 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kaupungin ohjeistuksen mukaisesti."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta 
tuottavuustavoitteen toteutumisen seurannasta 31.1.2018 mennessä.

Lausunnot on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta sekä kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248

tarja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju, toivomusponsi 10, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta koskien mittarien ke-
hittämistä palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi

HEL 2017-010728 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Saku Etholen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Annamari Rinne, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu 
Dan Koivulaakson toivomusponnesta koskien mittarien kehittämistä 
palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi:

"Sosiaali- ja terveystoimialalla pidetään kustannusvaikuttavuuden lisää-
mistä ja sen mittareiden kehittämistä erittäin tärkeänä. Kustannusvai-
kuttavuuden arvioinnille on useampia toimivia lähtökohtia, vaikka tällä 
hetkellä ei ole käytössä yhtä yksittäistä mittaria, joka yksiselitteisesti 
osoittaisi, miten hyvä johtaminen ja yhteistyö henkilöstön kanssa lisää-
vät palveluiden kustannusvaikuttavuutta. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla lähestytään tuloksellisuutta ns. nelimaalin 
(Quadruple Aim) näkökulmasta. Tavoitteena on, että palvelujen saata-
vuuden ja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henki-
löstökokemuksen on kaikkien parannuttava. Toimialan johtamismallia 
on uudistettu ja sen yhteydessä on tunnistettu yhteisen työn, sisäisen 
motivaation ja itseohjautuvuuden merkitys myönteisen henkilöstökoke-
muksen syntymiseksi. Henkilöstökokemus paranee, kun johtamisella 
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tuetaan menestystekijöitä eli osallisuutta, työskentelyä monialaisissa tii-
meissä, valmentavaa johtamista, selkeiden tavoitteiden asettamista, ta-
voitteita kuvaavien mittareiden luomista ja palautteen antamista, selkei-
siin yhteisiin pelisääntöihin sitoutumista, jatkuvaa toiminnan ketterää 
kehittämistä sekä osaamisen kehittämistä ja johtamista.

Henkilöstökokemuksesta kerätään tietoa esimerkiksi vuorovuosittain to-
teutettavilla Kunta10-henkilöstötutkimuksella ja työterveyskyselyllä, 
säännöllisissä tulos- ja kehityskeskusteluissa ja työpaikkakokouksissa. 
Sairauspoissaolotietojen säännöllinen tarkastelu sekä esimerkiksi työ-
voimapula-aloilla tehtäviin hakeneiden määrä ja lähtövaihtuvuus anta-
vat myös tietoa henkilöstökokemuksesta, kuten myös työyhteisöissä ta-
pahtuva jokapäiväinen havainnointi ilmapiiristä ja töiden sujumisesta. 

Kustannusvaikuttavuutta arvioidaan palvelujen käytön kustannuksilla, 
palvelutoimintaan sitoutuneella henkilöstöresurssilla ja suoritemäärillä 
eli mittauskohteena ovat palvelutoiminnan tuotannon panokset ja tuo-
tokset. Mittaamisen yksikköjä edustavat usein suoritteet, eurot tai hen-
kilötyövuodet. Esimerkiksi henkilötyövuosien suhteutus palvelutoimin-
nan tuotoksiin mittaa osaltaan työn tuottavuutta. Lisäksi kustannusvai-
kuttavuuden mittaamisen tunnuslukuina toimivat palvelujen yksikkökus-
tannukset ja palvelujen tulojen ja menojen seurannat sekä ennusteet. 

Palvelujen vaikuttavuuden paraneminen saadaan aikaiseksi erilaisilla 
toimenpiteillä. On todennäköistä, että terveys- ja hyvinvointipalvelujen 
käyttäjä muuttaa tottumuksiaan sitä suotuisampaan suuntaan mitä 
useampi toimenpide tai olosuhde tukee tätä toivottua muutosta. Vaikut-
tavuuden paranemisen syiden palauttaminen yksittäiseen tekijään voi 
olla kuitenkin haasteellista.

Hyvä henkilöstökokemus parantaa asiakaskokemusta ja vaikuttaa posi-
tiivisesti tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Monimuuttujaisen tulokselli-
suusarvioinnin, kuten nelimaalin avulla voidaan arvioida henkilöstöko-
kemuksen parantumisen vaikutuksia asiakaskokemukseen, tuottavuu-
teen ja vaikuttavuuteen."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivulaakson toivomuspon-
nesta 31.1.2018 mennessä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta ja kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi
Annamari Rinne, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne(a)hel.fi

Liitteet

1 Koivulaakso Dan, toivomusponsi 2, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 140
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§ 6
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toi-
vomusponnesta koskien mahdollisuuksia olla edelläkävijä ilmaston-
muutokseen sopeutumisessa

HEL 2017-010765 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Atte Harjanteen toivo-
musponnesta koskien mahdollisuuksia olla edelläkävijä ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisessa kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän 
muutetun esityksen mukaisen lausunnon:

"Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa varautumista ilmaston-
muutoksen mahdollisiin vaikutuksiin. Samalla pyritään vähentämään ih-
misten, yhteiskuntien ja luonnon haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille. Ilmastonmuutos asettaa sosiaali- ja terveystoimialalle uu-
sia vaatimuksia: useammin esiintyvät sään ääri-ilmiöt voivat lisätä ter-
veysongelmia ja elintarvikevälitteisten ja esimerkiksi hyönteisien väli-
tyksellä tarttuvien (vektorivälitteisten) tautien leviäminen voi lisääntyä. 
Ihmisten haavoittuvuus ilmastonmuutoksen seurauksille vaihtelee ja 
riippuu monista tekijöistä, kuten fyysisistä ominaisuuksista, sosioekono-
misista tekijöistä, kyvystä varautua ja selviytyä poikkeustilanteiden ai-
kana sekä asuinympäristön ominaisuuksista.

Kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisella on lakisääteinen velvollisuus 
varautua erilaisiin yllättäviin tilanteisiin. Sosiaali- ja terveystoimialan tu-
lee kyetä suojaamaan toimintansa ja henkilökuntansa normaalioloissa 
ja varmistamaan toimintansa mahdollisimman häiriötön jatkuminen 
myös poikkeusoloissa. Valmius vastata poikkeusolojen haasteisiin pe-
rustuu normaaliolojen riskinhallinnalle ja varautumistyölle. Sosiaali- ja 
terveystoimialan varautumisen tavoitteena on turvata väestölle kaikissa 
olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut, terveellinen elinympäristö sekä toimeentulo.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat osin ennalta hahmottamattomia. 
Olennaista onkin, että perusprosesseja voidaan muokata ja skaalata eri 
häiriötilanteiden vaatimuksiin. Toimitilat suunnitellaan muuntojoustavik-
si, jotta ne vastaavat muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Häiriötilanteita sosiaali- ja terveydenhuoltoon saattavat aiheuttaa esi-
merkiksi pitkittynyt taloudellinen lama, laajat epidemiat ja vaaralliset 
tarttuvat taudit, ympäristöonnettomuudet, elintarvikkeiden, lääkkeiden 
ja terveydenhuollon laitteiden saatavuuden vaikeutuminen sekä laaja-
mittainen maahantulo. Ilmastonmuutos voi osaltaan vaikuttaa häiriöti-
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lanteiden syntyyn ja esiintymistiheyteen. Muualla maailmassa tapahtu-
vat muutokset voivat heijastua myös Helsinkiin.

Keskeistä on turvata perustehtävien mahdollisimman häiriötön hoitami-
nen kaikissa olosuhteissa lisäämällä tarvittaessa psykososiaalista tu-
kea, lisäämällä sairaansijakapasiteettia, vahvistamalla päivystyspalve-
luja sekä lisäämällä terveysasemien aukioloa tukemaan päivystystoi-
mintoihin kohdistuvaa painetta. Valmiussuunnittelussa otetaan myös 
huomioon keskeiset tekniseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, kuten säh-
kökatkot, sähköisen tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja teleyhteyksien 
katkokset sekä vesi-, viemäri- ja lämpökatkot.

Sosiaali- ja terveystoimialalla äkillisiin tilanteisiin, kuten sään ääri-ilmiöi-
hin, varautuminen ja reagoiminen ovat jo jokapäiväistä toimintaa. Esi-
merkiksi helteet koettelevat kaupungin herkimpiä asukkaita lähes joka 
kesä. Myös sosiaalisen haavoittuvuuden huomioiminen on sisäänra-
kennettu sosiaali- ja terveystoimialan työntekijöiden toimintaan. Haas-
taviin elämäntilanteisiin varautuminen ja tilanteiden ennakointi on osa 
perustyötä. Esimerkiksi kotihoidon ja sosiaalityön tavoitteena on tukea 
asiakkaiden ja perheiden toimintaedellytyksiä haastavissa elämäntilan-
teissa.

Pääkaupunkiseudun ilmastolähtöisen haavoittuvuuden kartoituksessa 
selvitettiin ihmisten sosiaalista haavoittuvuutta tulville ja helteille. Kar-
toituksen tuloksia voidaan käyttää tausta-aineistona myös sosiaali- ja 
terveystoimialan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Henkilökunnan tie-
toisuutta ilmastonmuutoksen myötä esiintyvistä sään ääri-ilmiöistä lisä-
tään edellä mainitun haavoittuvuuskartoituksen avulla ja raportin tietoja 
hyödynnetään sopeutumistoimien suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ilmastonmuutoksella voi olla monenlaisia, osin ennalta hahmottamatto-
mia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin esimerkiksi sään 
ääri-ilmiöiden, leviävien tautien ja epävarmuuden lisääntyessä. Tervey-
den ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut, terveellinen elinympäristö sekä toimeentulo tulee turvata väes-
tölle myös muuttuvissa olosuhteissa. Haavoittuvat ihmisryhmät tulee ot-
taa erityisesti huomioon ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varauduttaes-
sa."

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään seuraavasti:

- lausunnon ensimmäisessä kappaleessa oleva ilmaisu "elintarvike- ja 
vektorivälitteisten tautien" muutetaan muotoon "elintarvikevälitteisten ja 
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esimerkiksi hyönteisien välityksellä tarttuvien (vektorivälitteisten) tau-
tien", ja

- lausunnon neljännen kappaleen ensimmäiseen virkkeeseen lisätään 
sana "elintarvikkeiden" niin, että virke kuuluu seuraavasti: "Häiriötilan-
teita sosiaali- ja terveydenhuoltoon saattavat aiheuttaa esimerkiksi pit-
kittynyt taloudellinen lama, laajat epidemiat ja vaaralliset tarttuvat tau-
dit, ympäristöonnettomuudet, elintarvikkeiden, lääkkeiden ja terveyden-
huollon laitteiden saatavuuden vaikeutuminen sekä laajamittainen maa-
hantulo."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annukka Kokkonen, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 43544

annukka.kokkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Harjanne Atte, toivomusponsi 9, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Atte Harjanteen toivo-
musponnesta koskien mahdollisuuksia olla edelläkävijä ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisessa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa varautumista ilmaston-
muutoksen mahdollisiin vaikutuksiin. Samalla pyritään vähentämään ih-
misten, yhteiskuntien ja luonnon haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille. Ilmastonmuutos asettaa sosiaali- ja terveystoimialalle uu-
sia vaatimuksia: useammin esiintyvät sään ääri-ilmiöt voivat lisätä ter-
veysongelmia ja elintarvike- ja vektorivälitteisten tautien leviäminen voi 
lisääntyä. Ihmisten haavoittuvuus ilmastonmuutoksen seurauksille vaih-
telee ja riippuu monista tekijöistä, kuten fyysisistä ominaisuuksista, so-
sioekonomisista tekijöistä, kyvystä varautua ja selviytyä poikkeustilan-
teiden aikana sekä asuinympäristön ominaisuuksista.

Kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisella on lakisääteinen velvollisuus 
varautua erilaisiin yllättäviin tilanteisiin. Sosiaali- ja terveystoimialan tu-
lee kyetä suojaamaan toimintansa ja henkilökuntansa normaalioloissa 
ja varmistamaan toimintansa mahdollisimman häiriötön jatkuminen 
myös poikkeusoloissa. Valmius vastata poikkeusolojen haasteisiin pe-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 16 (33)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/6
16.01.2018

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

rustuu normaaliolojen riskinhallinnalle ja varautumistyölle. Sosiaali- ja 
terveystoimialan varautumisen tavoitteena on turvata väestölle kaikissa 
olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut, terveellinen elinympäristö sekä toimeentulo.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat osin ennalta hahmottamattomia. 
Olennaista onkin, että perusprosesseja voidaan muokata ja skaalata eri 
häiriötilanteiden vaatimuksiin. Toimitilat suunnitellaan muuntojoustavik-
si, jotta ne vastaavat muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Häiriötilanteita sosiaali- ja terveydenhuoltoon saattavat aiheuttaa esi-
merkiksi pitkittynyt taloudellinen lama, laajat epidemiat ja vaaralliset 
tarttuvat taudit, ympäristöonnettomuudet, lääkkeiden ja terveydenhuol-
lon laitteiden saatavuuden vaikeutuminen sekä laajamittainen maahan-
tulo. Ilmastonmuutos voi osaltaan vaikuttaa häiriötilanteiden syntyyn ja 
esiintymistiheyteen. Muualla maailmassa tapahtuvat muutokset voivat 
heijastua myös Helsinkiin.

Keskeistä on turvata perustehtävien mahdollisimman häiriötön hoitami-
nen kaikissa olosuhteissa lisäämällä tarvittaessa psykososiaalista tu-
kea, lisäämällä sairaansijakapasiteettia, vahvistamalla päivystyspalve-
luja sekä lisäämällä terveysasemien aukioloa tukemaan päivystystoi-
mintoihin kohdistuvaa painetta. Valmiussuunnittelussa otetaan myös 
huomioon keskeiset tekniseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, kuten säh-
kökatkot, sähköisen tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja teleyhteyksien 
katkokset sekä vesi-, viemäri- ja lämpökatkot.

Sosiaali- ja terveystoimialalla äkillisiin tilanteisiin, kuten sään ääri-ilmiöi-
hin, varautuminen ja reagoiminen ovat jo jokapäiväistä toimintaa. Esi-
merkiksi helteet koettelevat kaupungin herkimpiä asukkaita lähes joka 
kesä. Myös sosiaalisen haavoittuvuuden huomioiminen on sisäänra-
kennettu sosiaali- ja terveystoimialan työntekijöiden toimintaan. Haas-
taviin elämäntilanteisiin varautuminen ja tilanteiden ennakointi on osa 
perustyötä. Esimerkiksi kotihoidon ja sosiaalityön tavoitteena on tukea 
asiakkaiden ja perheiden toimintaedellytyksiä haastavissa elämäntilan-
teissa.

Pääkaupunkiseudun ilmastolähtöisen haavoittuvuuden kartoituksessa 
selvitettiin ihmisten sosiaalista haavoittuvuutta tulville ja helteille. Kar-
toituksen tuloksia voidaan käyttää tausta-aineistona myös sosiaali- ja 
terveystoimialan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Henkilökunnan tie-
toisuutta ilmastonmuutoksen myötä esiintyvistä sään ääri-ilmiöistä lisä-
tään edellä mainitun haavoittuvuuskartoituksen avulla ja raportin tietoja 
hyödynnetään sopeutumistoimien suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Ilmastonmuutoksella voi olla monenlaisia, osin ennalta hahmottamatto-
mia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin esimerkiksi sään 
ääri-ilmiöiden, leviävien tautien ja epävarmuuden lisääntyessä. Tervey-
den ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut, terveellinen elinympäristö sekä toimeentulo tulee turvata väes-
tölle myös muuttuvissa olosuhteissa. Haavoittuvat ihmisryhmät tulee ot-
taa erityisesti huomioon ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varauduttaes-
sa."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponnes-
ta 31.1.2018 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kau-
punkiympäristölautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annukka Kokkonen, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 43544

annukka.kokkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Harjanne Atte, toivomusponsi 9, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 7
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 kokousajat ja pöytäkir-
jojen nähtävänäpito

HEL 2017-010915 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua syyskaudella vuonna 
2018 seuraavasti:

 tiistaina 14.8.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 21.8.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 11.9.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 25.9.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 9.10.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 23.10.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 6.11.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 20.11.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 4.12.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 11.12.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 18.12.2018 klo 16.15 alkaen.

Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion viras-
totalossa (neuvotteluhuone 1, 3. krs., Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimielimen puheen-
johtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveys-
lautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään sen tar-
kastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 29.11.2017 (§ 413) hyväksytyn hallintosäännön 29 
luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään ai-
koina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toi-
mielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityi-
sen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä. Lisäksi saman luvun 3 §:n 3 momen-
tin mukaan jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetul-
la tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämis-
tä. Hallintosäännön 29 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan 
pöytäkirja pidetään nähtävänä siten, kuin kuntalaissa säädetään.

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnan-
hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvinä oikaisuvaatimusoh-
jeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkir-
jassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät 
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tieto-
verkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
Päätöksenteon tuki
Vahtimestarit
Tietohallinto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 20 (33)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/7
16.01.2018

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

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.10.2017 § 279

HEL 2017-010915 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella vuonna 
2018 seuraavasti:

 tiistaina 16.1.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 30.1.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 13.2.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 27.2.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 13.3.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 27.3.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 10.4.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 24.4.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 8.5.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 22.5.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 5.6.2018 klo 16.15 alkaen
 tiistaina 19.6.2018 klo 16.15 alkaen.

Varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.15 alkaen Kallion viras-
totalossa (neuvotteluhuone 1, 3. krs., Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimielimen puheen-
johtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveys-
lautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään sen tar-
kastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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§ 8
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 9
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 10
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 11
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 12
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seu-
raavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 8.1.2018

2 § Päätös hautauspalvelujen hankinnasta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 5.1.2018

2 § Päätös neuropsykiatrisen kuntoutuksen hankinnasta optiokaudelle 
1.4.2018-31.3.2020

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 12.1.2018

3 § Pepper -humanoidirobotin hankinta Kalasataman terveys- ja hyvin-
vointikeskukseen

4 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
helmikuussa 2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 5.1.2018

2 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden johto-
ryhmän asettaminen

Hallintojohtaja 10.1.2018

2 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston jäsenten osallistumi-
nen koulutustapahtumaan

Tietohallintopäällikkö 12.1.2018

2 § Lifecare-sovelluksen ja Itte-itseilmoittautumisjärjestelmän integraa-
tio, hankinta

3 § Itte-järjestelmän ja Lifecare-sovelluksen integraatio sekä lisätoimin-
not, hankinta

4 § Asiakas- ja potilastietojärjestelmien konversioiden ja migraatioiden 
Esiselvitys -projektin työpajojen ja jatkotyön kehittäminen
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5 § Tilavarausautomatiikan kehittäminen palveluohjaimeen, puitesopi-
mus

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 13
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seu-
raavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 8.1.2018

2 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla lounaisen yk-
sikön kotihoitopäällikölle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ja 13 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 10 §.

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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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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
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.
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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.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 31 (33)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

16.01.2018

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

 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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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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.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Seija Muurinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.01.2018.


