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Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Bergholm, Tapio
Ehrnrooth, Cecilia
Etholen, Saku
Heistaro, Sami
Muurinen, Seija
Rantanen, Mari
Sazonov, Daniel
Ahola, Heidi varajäsen
Apajalahti, Ahto varajäsen
Lehtopuro, Esa Olavi varajäsen
Nordström, Laura varajäsen
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
poissa: 26§

Mäki, Tiina hallintojohtaja
Turpeinen, Leena terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Haapala, Maija lakimies
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

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
14-26 §

Esittelijät
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Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
14-25 §

Tiina Mäki vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
26 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
14-26 §
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§ Asia

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

15 Asia/2 Ilmoitusasiat

16 Asia/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteuttamisen 
seurannasta

17 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta koskien mittarien kehittä-
mistä palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi

18 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuustoaloitteesta koskien neuvoloiden osallistumista lasten lukutaidon 
parantamiseen

19 Asia/6 Sosiaali- ja terveystoimen asiakkailta perittävien maksujen tarkistami-
nen 1.1.2018 alkaen sekä maksujen tarkistusoikeuden delegoinnista 
päättäminen

20 Asia/7 Päätösvallan delegoiminen kehitysvammaisen erityishuoltoa koskevis-
sa muutoksenhakuasioissa

21 Asia/8 Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja hoitopalk-
kioita koskevaan päätökseen

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

23 Asia/10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

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

25 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

26 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 14
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 esittelijän ehdotuksesta poiketen valita pöytäkirjantarkastajaksi 
jäsen Tapio Bergholmin ja varatarkastajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Tuomas Tuuren ja varatar-
kastajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 15
Ilmoitusasiat

Päätös

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

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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§ 16
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 antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 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.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan (§ 321 27.9.2017) strategian 
toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toi-
minnan seurantaa. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään 
kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi kaupunkistra-
tegian toteutumisen seurannalle ollaan valmistelemassa mittareita kau-
punkitasolle, toimialatasolle ja palvelujen tasolle.

Myös maakunta- ja sote-uudistus edellyttävät tietotuotannon uudista-
mista. Osana uudistuksen valmistelua luodaan yhtenäinen mittaristo 
väestön hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden arviointiin sekä palvelujen laa-
dun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Mit-
tareita kehitetään parhaillaan sekä Uudenmaan maakunnan valmiste-
lussa että kansallisesti.

Tuottavuutta seurataan muun muassa vertaamalla yksikkökustannus-
ten kehitystä suhteessa muihin pääkaupunkiseudun kuntiin valituissa 
palveluissa sekä tuottavuuden muutosta verrattuna edellisiin vuosiin. 
Toimialan nelimaali-viitekehyksen mukaisesti parannetaan saatavuutta 
ja asiakaskokemusta, vaikuttavuutta, tuottavuutta sekä henkilöstökoke-
musta samanaikaisesti uudistamalla palveluja. Toimialan nelimaali-ta-
voite mahdollistaa eri näkökulmien seuraamisen samanaikaisesti, jol-
loin ne täydentävät toisiaan. Lisäksi tuottavuustavoitteeseen pyritään 
esimerkiksi uusien toimintatapojen avulla ja digitalisaatiota hyödyntäen, 
jolloin turvataan asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut asiakasmää-
rien kasvaessakin.

Palveluja uudistetaan tunnistamalla erilaisten asiakasryhmien tarpeet 
aikaisempaa tarkemmin ja tarjoamalla palvelut uudella tavalla organi-
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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 määritelty ja otettu käyttöön terveys- ja hyvinvointi -indikaattoreita, 
joilla voidaan osaltaan seurata toiminnan vaikuttavuutta. Nämä indi-
kaattorit ovat keskeisten kansansairauksien ja sosiaalisen syrjäytymi-
sen riskitekijöitä. Terveysindikaattoreita ovat muun muassa painoindek-
si, tupakointi sekä verenpaine. Hyvinvointi-indikaattoreita ovat tieto 
koulutuksen ulkopuolelle jäämisestä, asunnottomuudesta sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä ja työmarkkinatuen saannista sekä täydentävän ja 
ehkäisevän toimeentulotuen päätöksestä. Alkoholin käytön riskitesti ja 
masennustesti ovat yhteisiä terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita. Indi-
kaattoritiedon perusteella tehdään tarvittavia johtamistoimenpiteitä pal-
veluissa.

Toiminnan laatua seurataan ja kehitetään esimerkiksi nelimaalin mitta-
reilla, palveluprosessien sujuvuuden seurannalla ja omavalvonnan 
avulla. Laadun seurannan mittareita ovat muun muassa asiakaskoke-
mus, palveluihin pääsyn seuranta-ajat sekä vaaratapahtuma- ja epä-
kohtailmoitukset. Sosiaali- ja terveystoimialalla on vahvistettu Lean-
osaamista, ja sen avulla on kehitetty palveluprosesseja vähentämällä 
tarpeettomia työvaiheita ja kohdentamalla voimavaroja vaikuttavammin. 
Laadunseurantaa on parannettu esimerkiksi ottamalla käyttöön SPro-
järjestelmä epäkohtien ilmoittamiseen perustuen sosiaalihuoltolain vel-
voitteeseen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta. 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa arvioimaan päätösten vaikutukset väes-
tön terveyteen ja hyvinvointiin ennakoivasti. Tämä toteutuu jo nykyisel-
lään, sillä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on 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 
(liite 2). Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että jatkossa 
suurten kaupunkien välisessä yksikkökustannusten seurannassa ver-
taillaan myös palveluiden sisältöä."
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Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Heidi Ahola: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun 
lause “Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että jatkossa suur-
ten kaupunkien välisessä yksikkökustannusten seurannassa vertaillaan 
myös palveluiden sisältöä.”

Kannattaja: jäsen Saku Etholén

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus (jäsen Heidi Ahola): Lisätään lausunnon vii-
meisen kappaleen loppuun lause “Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää 
tärkeänä, että jatkossa suurten kaupunkien välisessä yksikkökustan-
nusten seurannassa vertaillaan myös palveluiden sisältöä.”

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 7
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 7 - 2 (tyhjää 4).

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
2 Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä (lisätty 

23.1.2018)
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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.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan (§ 321 27.9.2017) strategian 
toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toi-
minnan seurantaa. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään 
kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi kaupunkistra-
tegian toteutumisen seurannalle ollaan valmistelemassa mittareita kau-
punkitasolle, toimialatasolle ja palvelujen tasolle.

Myös maakunta- ja sote-uudistus edellyttävät tietotuotannon uudista-
mista. Osana uudistuksen valmistelua luodaan yhtenäinen mittaristo 
väestön hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden arviointiin sekä palvelujen laa-
dun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Mit-
tareita kehitetään parhaillaan sekä Uudenmaan maakunnan valmiste-
lussa että kansallisesti.

Tuottavuutta seurataan muun muassa vertaamalla yksikkökustannus-
ten kehitystä suhteessa muihin pääkaupunkiseudun kuntiin valituissa 
palveluissa sekä tuottavuuden muutosta verrattuna edellisiin vuosiin. 
Toimialan nelimaali-viitekehyksen mukaisesti parannetaan saatavuutta 
ja asiakaskokemusta, vaikuttavuutta, tuottavuutta sekä henkilöstökoke-
musta samanaikaisesti uudistamalla palveluja. Toimialan nelimaali-ta-
voite mahdollistaa eri näkökulmien seuraamisen samanaikaisesti, jol-
loin ne täydentävät toisiaan. Lisäksi tuottavuustavoitteeseen pyritään 
esimerkiksi uusien toimintatapojen avulla ja digitalisaatiota hyödyntäen, 
jolloin turvataan asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut asiakasmää-
rien kasvaessakin.

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.
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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 määritelty ja otettu käyttöön terveys- ja hyvinvointi -indikaattoreita, 
joilla voidaan osaltaan seurata toiminnan vaikuttavuutta. Nämä indi-
kaattorit ovat keskeisten kansansairauksien ja sosiaalisen syrjäytymi-
sen riskitekijöitä. Terveysindikaattoreita ovat muun muassa painoindek-
si, tupakointi sekä verenpaine. Hyvinvointi-indikaattoreita ovat tieto 
koulutuksen ulkopuolelle jäämisestä, asunnottomuudesta sekä pitkäai-
kaistyöttömyydestä ja työmarkkinatuen saannista sekä täydentävän ja 
ehkäisevän toimeentulotuen päätöksestä. Alkoholin käytön riskitesti ja 
masennustesti ovat yhteisiä terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita. Indi-
kaattoritiedon perusteella tehdään tarvittavia johtamistoimenpiteitä pal-
veluissa.

Toiminnan laatua seurataan ja kehitetään esimerkiksi nelimaalin mitta-
reilla, palveluprosessien sujuvuuden seurannalla ja omavalvonnan 
avulla. Laadun seurannan mittareita ovat muun muassa asiakaskoke-
mus, palveluihin pääsyn seuranta-ajat sekä vaaratapahtuma- ja epä-
kohtailmoitukset. Sosiaali- ja terveystoimialalla on vahvistettu Lean-
osaamista, ja sen avulla on kehitetty palveluprosesseja vähentämällä 
tarpeettomia työvaiheita ja kohdentamalla voimavaroja vaikuttavammin. 
Laadunseurantaa on parannettu esimerkiksi ottamalla käyttöön SPro-
järjestelmä epäkohtien ilmoittamiseen perustuen sosiaalihuoltolain vel-
voitteeseen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta. 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa arvioimaan päätösten vaikutukset väes-
tön terveyteen ja hyvinvointiin ennakoivasti. Tämä toteutuu jo nykyisel-
lään, sillä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on 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 
(liite 2)."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta 
tuottavuustavoitteen toteutumisen seurannasta 31.1.2018 mennessä.
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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
2 Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä (lisätty 

23.1.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.01.2018 § 4

HEL 2017-010769 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.01.2018 Pöydälle

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
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§ 17
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 antoi seuraavan esittelijän ehdotuksen 
mukaisen lausunnon valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta 
koskien mittarien kehittämistä palvelujen kustannusvaikuttavuuden ar-
vioimiseksi:

"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 
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-
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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."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Saku Etholen: Vaihdetaan lausunnon ensimmäinen kappale 
muotoon: "Sosiaali- ja terveystoimialalla pidetään kustannusvaikutta-
vuuden mittareiden kehittämistä erittäin tärkeänä. Mittarien kehittämi-
sessä ja kustannusvaikuttavuuden arvioimisessa on tärkeää, ettei noja-
ta liikaa suoritemääriin tai yksikkökustannuksiin, vaan arvioinnin kes-
kiössä on ihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantuminen 
suhteessa käytettyihin resursseihin. Keskeistä onkin kehittää sellaisia 
mittareita ja indikaattoreita, joilla voidaan arvioida kustannusvaikutta-
vuutta saavutettujen terveys- ja hyvinvointivaikutusten näkökulmasta."

Kannattaja: jäsen Ahto Apajalahti

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus (jäsen Saku Etholen): Vaihdetaan lausunnon 
ensimmäinen kappale muotoon: "Sosiaali- ja terveystoimialalla pide-
tään kustannusvaikuttavuuden mittareiden kehittämistä erittäin tärkeä-
nä. Mittarien kehittämisessä ja kustannusvaikuttavuuden arvioimisessa 
on tärkeää, ettei nojata liikaa suoritemääriin tai yksikkökustannuksiin, 
vaan arvioinnin keskiössä on ihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvin-
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voinnin parantuminen suhteessa käytettyihin resursseihin. Keskeistä 
onkin kehittää sellaisia mittareita ja indikaattoreita, joilla voidaan arvioi-
da kustannusvaikuttavuutta saavutettujen terveys- ja hyvinvointivaiku-
tusten näkökulmasta."

Jaa-äänet: 11
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Esa 
Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Laura Nordström, Mari Rantanen, Da-
niel Sazonov, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Ahto Apajalahti, Saku Etholen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

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

Liitteet

1 Koivulaakso Dan, toivomusponsi 2, 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 Dan Koivulaakson toivomuspon-
nesta 31.1.2018 mennessä.

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

Liitteet

1 Koivulaakso Dan, toivomusponsi 2, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.01.2018 § 5

HEL 2017-010728 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.01.2018 Pöydälle

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 140

HEL 2017-010728 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

12.12.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydätään seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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§ 18
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuustoaloitteesta koskien neuvoloiden osallistumista lasten lukutai-
don parantamiseen

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän muutetun esityksen mukaisen lausunnon valtuutettu Emma 
Karin ja 33 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien neuvolan 
osallistumista lasten lukutaidon parantamiseen:

”Lapsen kielen- ja puheenkehityksen perusta on jo lapsen ja vanhem-
pien varhaisessa vuorovaikutuksessa. Lapsen kieli ja puhe kehittyvät, 
kun lapsen kanssa ollaan, hänen kanssaan jutellaan, häntä kuunnel-
laan ja hänelle vastataan. Laulaminen, loruilu ja lukeminen tukevat tätä 
kehitystä vauva- ja leikki-iässä. 

Neuvolassa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan 
vanhempien kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. Ras-
kausaikana perheitä tuetaan vanhemmuuteen kasvussa jakamalla tie-
toa mielikuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan 
kanssa olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkie-
len käyttöä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa 
tuetaan vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen 
asioissa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen 
kielenkehitystä arvioidaan, ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin 
arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puhee-
noppimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen 
kanssa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, joka löytyy sähköise-
nä www.otakoppi-ohjelma.fi .

Helsingin syntyvien ikäluokka on tällä hetkellä noin 7000 lasta/vuosi. 
Neuvolatyössä on asiakaspalautteiden perusteella siirrytty yhä enene-
vässä määrin sähköisiin materiaaleihin, jotka tallennetaan Perheentuki 
-sivustolle osoitteeseen www.hel.fi/perheentuki, josta asiakkaat pääse-
vät lukemaan niitä sähköisesti ja tarpeen tullen myös tulostamaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa 
tuotettua materiaalia. Materiaalin eri kieliversiot auttavat helsinkiläisiä 
perheitä lapsen kielen- ja puheenkehityksen tukemisessa, osoittamalla 
lukemisen monimuotoisen merkityksen lapsen koko elämänaikaisessa 
kehityksessä. 
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Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokun-
taisesti ja suunnitelmallisesti yhteisenä työnä. Lue lapselle -hankkees-
sa tuotettu materiaali tullaan jatkossa esittelemään huoltajille neuvolas-
sa 6 kuukauden ja 4 vuoden terveystarkastuksissa Perheentuki-sivuilta, 
mutta myös paperista materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiak-
kaalle. Jokaisen neuvolaterveydenhoitajan huoneeseen laitetaan Luku-
mitta seisoen mitattavan pituusmitan yhteyteen. Tämä vahvistaa myös 
muilla terveystarkastuskäynneillä lukemaan kannustamista. Varhais-
kasvatuksessa huoltajille tullaan esittelemään materiaalia lapsen var-
haiskasvatuskeskustelun yhteydessä esimerkiksi 3 vuoden iässä. Li-
säksi ehdotetaan, että Helsingin kaupunginkirjastot kutsuvat esimerkik-
si kaikki 1 vuoden ikäiset helsinkiläiset lapset huoltajineen kirjastoon tu-
tustumaan loruihin ja lukemiseen, ja jakavat esitteitä tai näyttävät niitä 
huoltajille Perheentuki-sivustolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Neuvolajärjestelmän kautta tavoitetaan kaikki perheet varhaisesta vai-
heesta lähtien, myös heikoimmassa asemassa olevat lapset. Kun neu-
volapalveluissa jaetaan tietoa jo varhaisessa vaiheessa ääneen lukemi-
sen tärkeydestä ja sen merkityksestä esimerkiksi lapsen koulumenes-
tykselle, vanhempien ymmärrys asiasta lisääntyy. Lapsen lukutaito 
pääsee kehittymään, jos vanhemmat innostuvat lukemaan lapselleen 
ääneen.”

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnon viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia toi-
sen virkkeen loppuun tehtiin seuraava lisäys: "...mutta myös paperista 
materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiakkaalle."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma Aloite Kvsto 29112017 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Emma Karin ja 33 muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien neuvolan osallistumista lasten lukutaidon parantami-
seen:

”Lapsen kielen- ja puheenkehityksen perusta on jo lapsen ja vanhem-
pien varhaisessa vuorovaikutuksessa. Lapsen kieli ja puhe kehittyvät, 
kun lapsen kanssa ollaan, hänen kanssaan jutellaan, häntä kuunnel-
laan ja hänelle vastataan. Laulaminen, loruilu ja lukeminen tukevat tätä 
kehitystä vauva- ja leikki-iässä. 

Neuvolassa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan 
vanhempien kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. Ras-
kausaikana perheitä tuetaan vanhemmuuteen kasvussa jakamalla tie-
toa mielikuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan 
kanssa olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkie-
len käyttöä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa 
tuetaan vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen 
asioissa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen 
kielenkehitystä arvioidaan, ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin 
arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puhee-
noppimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen 
kanssa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, joka löytyy sähköise-
nä www.otakoppi-ohjelma.fi .

Helsingin syntyvien ikäluokka on tällä hetkellä noin 7000 lasta/vuosi. 
Neuvolatyössä on asiakaspalautteiden perusteella siirrytty yhä enene-
vässä määrin sähköisiin materiaaleihin, jotka tallennetaan Perheentuki 
-sivustolle osoitteeseen www.hel.fi/perheentuki, josta asiakkaat pääse-
vät lukemaan niitä sähköisesti ja tarpeen tullen myös tulostamaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa 
tuotettua materiaalia. Materiaalin eri kieliversiot auttavat helsinkiläisiä 
perheitä lapsen kielen- ja puheenkehityksen tukemisessa, osoittamalla 
lukemisen monimuotoisen merkityksen lapsen koko elämänaikaisessa 
kehityksessä. 

Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokun-
taisesti ja suunnitelmallisesti yhteisenä työnä. Lue lapselle -hankkees-
sa tuotettu materiaali tullaan jatkossa esittelemään huoltajille neuvolas-
sa 6 kuukauden ja 4 vuoden terveystarkastuksissa Perheentuki-sivuilta. 
Jokaisen neuvolaterveydenhoitajan huoneeseen laitetaan Lukumitta 
seisoen mitattavan pituusmitan yhteyteen. Tämä vahvistaa myös muilla 
terveystarkastuskäynneillä lukemaan kannustamista. Varhaiskasvatuk-
sessa huoltajille tullaan esittelemään materiaalia lapsen varhaiskasva-
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tuskeskustelun yhteydessä esimerkiksi 3 vuoden iässä. Lisäksi ehdote-
taan, että Helsingin kaupunginkirjastot kutsuvat esimerkiksi kaikki 1 
vuoden ikäiset helsinkiläiset lapset huoltajineen kirjastoon tutustumaan 
loruihin ja lukemiseen, ja jakavat esitteitä tai näyttävät niitä huoltajille 
Perheentuki-sivustolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Neuvolajärjestelmän kautta tavoitetaan kaikki perheet varhaisesta vai-
heesta lähtien, myös heikoimmassa asemassa olevat lapset. Kun neu-
volapalveluissa jaetaan tietoa jo varhaisessa vaiheessa ääneen lukemi-
sen tärkeydestä ja sen merkityksestä esimerkiksi lapsen koulumenes-
tykselle, vanhempien ymmärrys asiasta lisääntyy. Lapsen lukutaito 
pääsee kehittymään, jos vanhemmat innostuvat lukemaan lapselleen 
ääneen.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ja 33 muun valtuute-
tun valtuustoaloitteesta koskien neuvolan osallistumista lasten lukutai-
don parantamiseen 28.02.2018 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma Aloite Kvsto 29112017 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Sosiaali- ja terveystoimen asiakkailta perittävien maksujen tarkista-
minen 1.1.2018 alkaen sekä maksujen tarkistusoikeuden delegoin-
nista päättäminen

HEL 2017-013907 T 02 05 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Tapio Bergholm pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi
Anna-Maija Kääriäinen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 09 310 43604

annamaija.kaariainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sosiaali- ja terveystoimialla 
otetaan 1.1.2018 alkaen käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön 
23.11.2017 (liite 1) ilmoittamat indekseillä tarkistetut maksut ja rajat, 
jotka ovat:

- terveydenhuoltomaksujen maksukatto 683,00 euroa

- omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikoh-
tainen asiakasmaksu enintään 11,40 euroa

- vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 108,00 
euroa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että valtioneuvoston ase-
tuksessa (773/2017) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun asetuksen muuttamisesta säädettyjä asiakasmaksujen alenta-
misia ei toteuteta sosiaali- ja terveystoimessa, vaan maksut pysyivät 
vuonna 2018 samoina kuin vuonna 2017 (liitteet 3 ja 4).
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Edelleen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan 17.12.2013 (§ 431) tekemän maksujen tarkistamista 
koskevan päätöksen.

Vielä sosiaali- ja terveyslautakunta päättää oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veystoimialan toimialajohtajan päättämään jatkossa esityslistalla ole-
vien periaatteiden mukaisesti edellä mainittujen maksujen tarkistuksis-
ta.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 koh-
dan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hinnoista, maksuista, vuok-
rista ja korvauksista.

Asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttavia periaatteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1 §:n mu-
kaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu 
palvelun käyttäjältä. 

Asiakasmaksulain 2 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. 

Osa maksuista on tulosidonnaisia, mutta enemmistö tasasuuruisia. 

Asiakasmaksulain 4 ja 5 §:n perusteella osa sosiaalipalveluista ja ter-
veyspalveluista on maksuttomia.

Asiakasmaksu voi määräytyä asiakkaan maksukyvyn mukaan, kuten 
pitkäaikainen laitoshoito ja kotona annettava palvelu.

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palve-
luista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on asiakasmak-
sulain 11 §:n johdosta jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä 
osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentu-
lon edellytyksiä taikka henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden to-
teuttamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetukses-
sa (asiakasmaksuasetuksessa) säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka 
toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mu-
kaisesti (asiakasmaksuasetus 33 a §). Edellinen asiakasmaksuihin teh-
ty lakisääteinen indeksitarkistus on tehty vuosille 2016−2017.
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Asiakasmaksuasetuksen 33 a §:n mukaan kansaneläkeindeksin muu-
toksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen kansaneläkeindeksin sitä 
pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina 
olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Indeksillä tarkistetut 
euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Työeläkeindeksin 
muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen sitä työeläkeindeksin 
pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain 
(395/2006) 98 §:n soveltamista varten. Indeksillä tarkistetut euromäärät 
pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Työeläkeindeksin mukaiset tar-
kistukset kohdistuvat asetuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin 
säännöllisen kotihoidon tulorajojen euromääriin, 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun tulorajan korotuksen euromäärään sekä 33 §:n mukaiseen 
vähimmäiskäyttövaran määrään. Näihin ei kohdisteta muita tarkistuk-
sia.

Valtioneuvosto on 23.11.2017 antanut asetuksen sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta (liite 
2), jossa ilmoitetaan enimmäismaksut. Siihen liittyvässä muistiossa 
6.11.2017 (liite 5) todetaan, että kansaneläkeindeksin arvo on alentu-
nut 1,22 prosenttia ja työeläkeindeksin arvo noussut 0,60 prosenttia. 
Kansaneläkeindeksin arvon alentuman perusteella olisi terveydenhuol-
lon asiakasmaksuja mahdollista pienentää. Sama koskee sosiaalihuol-
lon asiakasmaksuja, joita voitaisiin pienentää, koska julkisten menojen 
hintaindeksi on alentunut 0,80 prosenttia. 

Kaupunginhallitus linjasi 1.2.2016, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksut peritään vain indeksien mukaan korotettuina, eikä lain 
mukaisen enimmäismäärän mukaisesti. Lisäksi linjattiin, että terveys-
keskusmaksua ei peritä helsinkiläisiltä (§ 98). Kaupunginhallituksen lin-
jausta asiakasmaksujen alentamisen vaikutuksesta Helsingissä perittä-
viin maksuihin ei ole, koska tällaista tilannetta ei aikaisemmin ole ollut.

Indeksien alenemisen seurauksena sosiaali- ja terveystoimialan asia-
kasmaksuja voitaisiin vuonna 2018 alentaa, mutta alennus olisi pää-
sääntöisesti vain 5−10 senttiä maksua kohti. Tätä voidaan pitää asiak-
kaiden kannalta vähäisenä. Maksujen muuttaminen taas aiheuttaisi 
merkittävästi hallinnollista työtä.  

Asiakasmaksujen alennuksia ei siis ole sosiaali- ja terveystoimialalla 
syytä toteuttaa, koska nykyiset asiakasmaksut eivät ylitä lain mukaista 
enimmäismäärää ja muutosten vaikutus asiakkaille olisi vähäinen suh-
teessa niistä aiheutuvan hallinnollisen työn kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.12.2013 (§ 431) muun muassa 
oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön päättämään jat-
kossa samoilla periaatteilla silloin päätettyjen maksujen tarkistuksista 
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sosiaali- ja terveystoimessa. Helsingin kaupungin 1.6.2017 alkaen voi-
maan tulleen organisaatiouudistuksen vuoksi tämä päätös on syytä ku-
mota ja tehdä asiasta uusi päätös, jossa päättäjäksi oikeutetaan sosi-
aali- ja terveystoimialan toimialajohtaja.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi
Anna-Maija Kääriäinen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 09 310 43604

annamaija.kaariainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus 23.11.2017
2 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annetun asetuksen muuttamisesta 23.11.2017
3 Terveydenhuollon asiakasmaksut 2018
4 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2018
5 Sosiaali- ja terveysministeriön muistio 6.11.2017 Valtioneuvoston ase-

tuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun ase-
tuksen muuttamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 20
Päätösvallan delegoiminen kehitysvammaisen erityishuoltoa koske-
vissa muutoksenhakuasioissa

HEL 2018-000414 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kehitysvammaisen erityishuol-
toa koskevissa muutoksenhakuasioissa Helsingin kaupungin puheval-
taa käyttää Helsingin erityishuoltopiirin johtaja, joka on myös Helsingin 
erityishuoltopiirin erityishuollon johtoryhmän puheenjohtaja.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki muodostaa yksin kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain mukaan määräytyvän erityishuoltopiirin. Kehitysvammaisten erityis-
huollosta annetun lain mukaan kunnan erityishuoltoviranomaisena toi-
mii sosiaalilautakunta, Helsingissä sosiaali- ja terveyslautakunta. Eri-
tyishuollon yksilöllistä järjestämistä varten erityishuoltopiirissä on eri-
tyishuollon johtoryhmä.

Viranhaltijan antamaan kehitysvammaisen erityishuoltoa koskevaan 
palvelupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen, 
joka osoitetaan aluehallintoviranomaisen käsiteltäväksi ja ratkaistavak-
si. Helsingin erityishuoltopiirin erityishuollon johtoryhmän päätökseen 
henkilön määräämisestä erityishuollon toimintayksikköön tahdosta riip-
pumatta haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kun henkilö 
hakee muutosta oikaisuvaatimusteitse tai valittamalla, muutoksenhaku-
viranomainen, aluehallintovirasto tai hallinto-oikeus, pyytää lausunnon 
ja tarvittavat selvitykset sosiaali- ja terveystoimialalta. 
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Korkein hallinto-oikeus on 8.6.2017 antamallaan päätöksellä (taltionu-
mero 2771, diaarinumero 9/3/15) linjannut, että erityishuollon johtoryh-
mäksi kutsutulla kunnan asiantuntijaryhmällä ei ole oikeutta käyttää 
kunnan puhevaltaa kunnan järjestämää kehitysvammaisen erityishuol-
toa koskevissa valitusasioissa, koska kunnan erityishuoltoviranomaise-
na toimii kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan sosi-
aalilautakunta (14 § 3 mom.). 

Tähän asti on noudatettu sellaista käytäntöä, että lausunnot ja selvityk-
set on antanut muutoksenhakuviranomaiselle kehitysvammaisen eri-
tyishuoltoa koskevissa muutoksenhakuasioissa Helsingin erityishuolto-
piirin erityishuollon johtoryhmä. Erityishuollon johtoryhmän puolesta 
lausunnot on allekirjoittanut johtoryhmän nykyinen puheenjohtaja Mi-
kaela Westergård, joka on samalla erityishuoltopiirin johtaja ja Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyön johtaja. Wes-
tergårdin toimivalta perustuu sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohta-
jan päätökseen 4.7.2017 § 36, jonka mukaan vammaistyön johtaja toi-
mii Helsingin erityishuoltopiirin johtajana sekä erityishuollon johtoryh-
män puheenjohtajana.

Korkeimman hallinto-oikeuden edellä mainittu linjaus tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että Helsingin erityishuoltopiirin erityishuollon johtoryhmän 
puheenjohtaja ja erityishuoltopiirin johtaja voi allekirjoittaa lausuntoja 
muutoksenhakuasioissa, jos hänellä on allekirjoittamisen edellyttämä 
toimivaltuus. Tällä hetkellä toimivalta puuttuu, koska puhevalta muutok-
senhakuasioissa on korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen mukaan 
itse asiassa sosiaali- ja terveyslautakunnalla. Tilanne korjaantuu lain-
mukaiseksi, kun sosiaali- ja terveyslautakunta delegoi tällä päätöksel-
lään oikeuden käyttää Helsingin kaupungin puhevaltaa kehitysvam-
maisten erityishuoltoa koskevissa muutoksenhakuasioissa Helsingin 
erityishuoltopiirin erityishuollon johtoryhmän puheenjohtajalle ja erityis-
huoltopiirin johtajalle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Toimialajohtaja
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Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
Vammaistyön johtaja
Lakimies, valmistelun tuki
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§ 21
Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja hoito-
palkkioita koskevaan päätökseen

HEL 2017-002861 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Hannu Tuominen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Esittelijän perustelut

********** vaatii laillisuusperusteisessa oikaisuvaatimuksessaan, että 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.11.2017 tekemä päätös § 287 kumo-
taan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi siten, että jokaiselle 
omaishoitajalle, joka yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin on sidok-
sissa hoitoon ympäri vuorokauden tai jatkuvasti päivittäin, taataan 3 va-
paapäivää kuukaudessa, kuten laki omaishoidon tuesta hoitajalle ta-
kaa. Lisäksi hän vaatii omaishoitajan vapaapäivien mahdollistamista 
kotilomituksina siten, että kotilomitus on ajallisesti saman arvoista kuin 
kunnan järjestämä lyhytaikaishoito.

Perusteluna oikaisuvaatimuksessa viitataan omaishoidon tuesta anne-
tun lain 4 §:ään ja erityisesti siinä säädettyyn omaishoitajan oikeuteen 
pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, 
jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ym-
pärivuorokautisesti. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi sii-
tä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuo-
rokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai ter-
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veyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Lisäksi oikaisu-
vaatimuksessa todetaan lain olevan yksiselitteinen ja helposti tulkitta-
vissa ja että vapaapäivät eivät ole sidoksissa hoitoisuusluokkaan tai ra-
hallisen palkkion suuruuteen.

Keskeinen perustelu oikaisuvaatimuksessa on omaishoitajan vapaan 
määrän osalta se, että vapaapäivien lukumäärä ei ole sidoksissa hoitoi-
suusluokkaan tai rahallisen palkkion suuruuteen.

Omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n mukaan hoitopalkkion määrä 
perustuu hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Mitä suuremman osan 
omaishoito vaatii hoitajan ajasta vuorokaudessa ja mitä enemmän 
omaishoidettavan tarpeet edellyttävät hoitoa, avustamista, huolenpitoa 
ja valvontaa, sitä suurempaan hoitopalkkioon hänellä on oikeus.

Omaishoitajalle järjestettävän vapaan määrä perustuu siihen, kuinka si-
dottu hoitaja on hoitoon ympärivuorokautisesti tai päivittäin, eli siihen 
kuinka suuren osan hoitajan ajasta omaisen hoidon tarve vaatii.

Laki omaishoidon tuesta ei tunne varsinaisia hoitoisuusryhmiä, mutta 
se ei myöskään estä ryhmittelemästä omaishoitoasiakkaita heidän hoi-
don tarpeensa mukaisesti. Asiakkaiden ryhmittely, joka ei ole päätök-
sentekijää sitova, auttaa määrittämään konkreettisten esimerkkien 
avulla, minkälaisia seikkoja on otettava huomioon, kun arvioidaan esi-
merkiksi hoitopalkkion määrää, vaikka arviointi perustuu aina viime kä-
dessä kunkin asiakkaan kokonaistilanteen yksilölliseen arviointiin. Hoi-
toisuusryhmät on siis käyttökelpoinen hoidon tarpeen arviointia helpot-
tava väline. Lisäksi se yhdenmukaistaa päätöksentekoa omaishoidon 
tuen myöntämisessä, ja siten edistää asiakkaiden yhdenvertaista koh-
telua. 

Hoitoisuusryhmät perustuvat siihen, kuinka sitovaa omaishoidettavan 
hoito on, ja tämä sama peruste määrittää myös omaishoidon tuesta an-
netun lain 4 ja 5 §:n perusteella omaishoitajalle maksettavan hoitopalk-
kion määrää sekä hänelle järjestettävän vapaan määrää. Hoitoisuus-
ryhmiin perustuva oikeus vapaaseen ei siis ole ristiriidassa omaishoi-
don tuesta annetun lain säännösten kanssa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn kotilomitusta koskevan vaatimuksen pe-
rusteena on, että järjestettäessä omaishoitajan vapaa kotilomituksena, 
laissa ei sanota, että vuorokauden vapaan voisi lyhentää käsittämään 
kuuden tunnin ajanjakson.

Omaishoitajan vapaapäivien aikaisen hoidon järjestäminen kotilomituk-
sena ja sen kuuden tunnin kesto vuorokaudessa verrattuna esimerkiksi 
lyhytaikaisena palveluasumisena järjestettyyn ympärivuorokautiseen 
hoitoon on asiakkaalle ja omaishoitajalle vaihtoehtoinen tapa järjestää 
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hoito omaishoitajan vapaan aikana. Heillä on aina mahdollisuus valita 
esimerkiksi lyhytaikainen palveluasuminen. Omaishoidon tuesta anne-
tun lain 4 §:n 3 momentti velvoittaa kuntaa huolehtimaan hoidettavan 
hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan aikana. 
Hallituksen esityksessä muun muassa laiksi omaishoidon tuesta tode-
taan sen yksityiskohtaisissa 4 §:n 3 momenttia koskevissa perusteluis-
sa, että vapaan aikainen hoito on perusteltua pyrkiä järjestämään ensi-
sijaisesti hoidettavan toivomalla tavalla. Kunnalla ei kuitenkaan ole eh-
dotonta velvollisuutta toteuttaa omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa ni-
menomaan hoidettavan enempää kuin hoitajankaan haluamassa muo-
dossa (HE 131/2005). 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 10.2.2015 (§ 40) palvelusetelistä 
omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona 
tapahtuvana tuntilomituksena. Päätöksen mukaan tuntilomituksen pal-
veluseteli on vaihtoehto omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien jär-
jestämiseen, mikäli omaishoitoperhe ei koe tarvetta tai ei halua käyttää 
ympärivuorokautista hoitoa kodin ulkopuolisessa yksikössä. Lisäksi lau-
takunta päätti, että palvelusetelin arvo kotiin järjestettävälle tuntilomi-
tukselle on 34 euroa/tunti. Tuntilomitusta myönnetään asiakkaalle kor-
keintaan 3 x 6 tuntia/kuukausi.

Kun kotilomitus järjestetään palvelusetelin avulla, kustannukset toimia-
lalle ovat 204 euroa päivässä kuuden tunnin mukaan laskettuna. Oma-
na toimintana järjestetyn lyhytaikaishoidon kustannukset ovat vanhus-
palveluissa 129 euroa vuorokaudessa. Erotus on 75 euroa. Jos kotilo-
mitus järjestettäisiin ympärivuorokautisesti palvelusetelin avulla, toimia-
lan kustannukset olisivat 816 euroa vuorokaudessa (24x34). Erotus 
verrattuna omana toimintana järjestettyyn lyhytaikaishoitoon olisi 687 
euroa vuorokaudessa. Jos nykyiset kotiin annettavan palvelun palvelu-
seteliä käyttävät asiakkaat, noin 1700 vuorokautta vuodessa, jatkaisivat 
sen käyttöä, lisäkustannus olisi 1,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Koska kunnalla on oikeus päättää siitä, miten omaishoidettavan hoito 
omaishoitajan vapaan aikana järjestetään ja koska asiakkaalla on oi-
keus valita muukin vaihtoehto hoitajan vapaan aikaiseksi hoidoksi kuin 
tuntilomitus, ei sen rajaaminen korkeintaan 3 x 6 tuntiin kuukaudessa 
loukkaa asiakkaan eikä omaishoitajan oikeutta.

Päättäessään omaishoidon tuen myöntämisperusteista ja hoitopalk-
kioista Helsingissä 7.11.2017 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sa-
malla jatkotoimenpiteistä ja muun muassa siitä, että lautakunnalle val-
mistellaan päätettäväksi kotilomituksen kehittämisehdotukset niin, että 
kotilomitus vastaa paremmin omaishoitajien tarpeisiin mm. lomituksen 
tuntimäärien osalta.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.11.2017 § 287
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan liitteen 1 mukaiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet 
1.1.2018 lukien siten, että omaishoidon asiakkaan omaishoitajana 
1.1.2018 olevalle omaishoitajalle myönnetään ohjeen mukainen hoito-
palkkio sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka ai-
kana omaishoitotilanne arvioidaan tai jonka aikana 31.12.2017 voimas-
sa oleva päätös tarkistetaan uusien myöntämisperusteiden mukaiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myös esittelijän ehdotuksesta poi-
keten, että omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin, hoitoisuusryhmiin 
ja hoitopalkkioihin (liite 1) tehdään seuraavat muutokset:

- Alle 18-vuotiaiden ensimmäisen hoitoisuusryhmän perusteita muute-
taan seuraavasti: kohta "hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi 
käydä ansiotyössä" korvataan lauseella "hoidon sitovuuden vuoksi 
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omaishoitaja ei voi pääsääntöisesti käydä ansiotyössä kodin ulkopuo-
lella."
- Liitteen 1 ensimmäinen lause muutetaan seuraavaan muotoon: 
”Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kokonaistilanteen yksilölli-
seen arviointiin, jossa huomioidaan omaishoitajan antaman hoidon 
vaativuus ja sitovuus sekä valvonnan ja ohjauksen tarve.”
- Hoitopalkkioiden alennusperuste 1 poistetaan ja alennusperusteen 2 
palkkion alennukseksi muutetaan 25 %.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta 
poiketen seuraavista jatkotoimenpiteistä:

- lautakunnalle valmistellaan päätettäväksi kotilomituksen kehittämiseh-
dotukset niin, että se vastaa paremmin omaishoitajien tarpeisiin mm. 
lomituksen tuntimäärien osalta
- kaikille omaishoitajille toteutetaan asiakaskysely, jossa selvitetään 
omaishoitajien jaksamista, tuen tarpeita, muutoksen vaikutuksia tukeen 
ja tyytyväisyyttä palveluihin
- selvitetään mahdollisuutta hyödyntää henkilökohtaisen budjetin tyyp-
pistä toimintamallia yhtenä omaishoidon palvelujen toteuttamisen muo-
tona
- omaishoidon tuen tilannekatsaus tuodaan lautakunnalle tiedoksi syys-
kuun 2018 loppuun mennessä, jotta lautakunta voi seurata miten tuen 
muutokset vaikuttavat omaishoitajien määrään ja omaishoidon tuen 
käyttöön, sekä
- seurataan syyskuun 2018 loppuun mennessä sukupuolivaikutuksia 
tuottamalla tietoa muun muassa omaishoitajien sukupuolijakaumasta ja 
iästä.

Lisäksi lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen täydentää 
esittelijän perusteluja seuraavilla lisäyksillä:

- Kohdan "Omaishoidon tuki Helsingissä" toisen kappaleen loppuun li-
sätään seuraavat lauseet: "Helsinki pitää tärkeänä tukea omaishoitajien 
jaksamista omaishoitolain tavoitteiden mukaisesti. Vapaiden käyttöä 
suunnitellaan yhdessä hoitajan kanssa hoidon sitovuuden arvioinnin 
yhteydessä. Mahdollisia esteitä vapaiden käyttämiselle selvitetään ja 
vapaiden käyttöastetta pyritään korottamaan" sekä
- Kohdan "Uusien omaishoidon tuen myöntämisperusteiden valmistelu" 
neljänneksi viimeisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava uusi kappa-
le: "Lisäksi lautakunta kehottaa, että pisteytyslomakkeen  käyttökelpoi-
suutta tarkastellaan ja pisteytysten sisällöt tarkistetaan yhteistyössä jär-
jestöjen kanssa. Keväällä 2018 arvioidaan pisteytyslomakkeen soveltu-
vuutta. Arvioinnin ja vertailun tukena käytetään nykyisten hoitoisuus-
luokkien määrittelyyn käytetyn uuden pisteytyslomakkeen rinnalla ai-
emmin käytössä ollutta 3.2.2014 päivättyä pisteytyslomaketta."
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Käsittely

07.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckström, palvelualueen 
johtaja Merja Etholén-Rönnberg, toiminnansuunnittelija Merja Jäntti ja 
toiminnansuunnittelija Maarit Varis olivat kutsuttuina asiantuntijoina läs-
nä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisäksi lautakunta päättää muuttaa 
liitettä 1 (alle 18-vuotiaiden ensimmäinen hoitoisuusryhmä) seuraavas-
ti: kohta "hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi käydä ansiotyös-
sä" korvataan lauseella "hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi 
pääsääntöisesti käydä ansiotyössä kodin ulkopuolella".

Kannattaja: Jäsen Hannu Tuominen

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisäksi lautakunta kehottaa valmiste-
lemaan lautakunnalle päätettäväksi kotilomituksen kehittämisehdotuk-
set niin, että se vastaa paremmin omaishoitajien tarpeisiin mm. lomituk-
sen tuntimäärien osalta.

Kannattaja: Jäsen Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 2 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisäksi lautakunta päättää toteuttaa 
kaikille omaishoitajille asiakaskyselyn, jossa selvitetään omaishoitajien 
jaksamista, tuen tarpeita, muutoksen vaikutuksia tukeen ja tyytyväisyyt-
tä palveluihin.

Kannattaja: Jäsen Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 3 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisäksi lautakunta edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuutta hyödyntää henkilökohtaisen budjetin tyyppistä toiminta-
mallia yhtenä omaishoidon palvelujen toteuttamisen muotona.

Kannattaja: Jäsen Maritta Hyvärinen
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Vastaehdotus 5:
Jäsen Daniel Sazonov:  Muutetaan liitteen 1 ensimmäinen lause muo-
toon: ”Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kokonaistilanteen yk-
silölliseen arviointiin, jossa huomioidaan omaishoitajan antaman hoidon 
vaativuus ja sitovuus sekä valvonnan ja ohjauksen tarve.”

Kannattaja: Jäsen Markus Kalliola

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 5 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Sandra Hagman: Esitän hoitopalkkioiden alentamisperusteiden 
kohtuullistamista. Aikaisemmassa pysyväisohjeessa hoitopalkkioita ei 
alennettu yhtä rankasti, kuin mitä nyt esitetään. Perheillä täytyy olla oi-
keus sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin ilman, että omaishoidon 
tukea kohtuuttomasti alennetaan. Ehdotan, että
-alennusperuste 1. poistetaan
-alennusperuste 2. palkkiota alennetaan  25% (esityksessä 50%).

Kannattaja: Jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 7:
Jäsen Sandra Hagman:  Poistetaan liitteen 1 ensimmäisen hoitoisuus-
ryhmän hoidon sitovuutta määrittävästä listasta (sivulla 3) "ja
- hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi käydä ansiotyössä"
sekä poistetaan myös toisen hoitoisuusryhmän hoidon sitovuutta mää-
rittävästä listasta (sivulla  4) "Omaishoitaja voi käydä töissä, kun hoidet-
tava on poissa kotoa (esim. koulussa tai päivähoidossa)."

Kannattaja: Jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 8:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään päätökseen seuraava kohta: "Omais-
hoidon tuen tilannekatsaus tuodaan lautakunnalle tiedoksi syyskuun 
2018 loppuun mennessä, jotta lautakunta voi seurata miten tuen muu-
tokset vaikuttavat omaishoitajien määrään ja omaishoidon tuen käyt-
töön."

Kannattaja: Jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 8 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 9:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään päätökseen seuraava kohta: "Helsinki 
luopuu omaishoidon vapaapäivien omavastuuosuuden perimisestä se-
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kä alentaa ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon maksua vastaamaan 
omaishoidon vapaavuorokauden maksua 11,50 euroa per vuorokausi."

Kannattaja: Jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 10:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan liitteen 1 sivulta 2 seuraava kohta: 
"Alle 18-vuotiaan omaishoidon tuen arvioinnin apuna käytetään ns. las-
ten ja nuorten hoitoisuuden arviointilomaketta yhdessä hoidon koko-
naistilanteen arvioinnin kanssa. Hoidettavan hoitoisuutta arvioitaessa, 
hoidettavaa verrataan lapsen tai nuoren terveeseen ikätoveriin."
 
Alle 18-vuotiaan omaishoidon tuen arvioinnin apuna käytetään lisäksi 
rinnalla aiemmin käytössä ollutta 3.2.2014 päivättyä pisteytyslomaketta 
ja arvioidaan samalla miten uusi lomake mallintuu omaishoidon tuen 
käyttöön ja hoitoisuusluokituksiin. Mikäli uusi lomake aiheuttaa kohtuut-
tomia siirtymiä pois omaishoidon tuen piiristä tahi hoitoisuusluokkien 
vaihtumista, voidaan uutta lomaketta tarvittaessa muokata paremmin 
vastaamaan tarvetta.

Kannattaja: Jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 11:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan liitteen 1 sivulta 3 alle 18-vuotiaiden 
ensimmäistä hoitoisuusryhmää koskeva seuraava kohta:
- "hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi käydä ansiotyössä"
ja korvataan se seuraavalla virkkeellä:
- "hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi käydä pääsääntöisesti 
työssä, jos työssäkäyntiin tarvitaan erityisiä omaishoitoperheen ulko-
puolisia lisähoitojärjestelyjä työssäkäynnin mahdollistamiseksi".

Vastaehdotus 11 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 12:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan liitteen 1 sivulta 4 alle 18-vuotiaiden 
kolmatta hoitoisuusryhmää koskeva seuraava kohta: "TAI - Tähän hoi-
toisuusryhmään kuuluvat hoidettavat, jotka eivät pysty olemaan yksin. 
Lähes jatkuva perusteltu valvonnan tarve syntyy siksi, että hoidettava 
on esimerkiksi vaaraksi eri syistä itselleen tai muille. Esimerkkinä vaka-
vasti itsetuhoiset psyykkisesti sairaat. Henkilökohtaisista toiminnoista 
hoidettavat selviytyvät usein (lähes) itsenäisesti."

Vastaehdotus 12 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 13:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan liitteen 1 sivulta 5 yli 18-vuotiaiden 
ensimmäistä hoitoisuusryhmää koskevat seuraavat kohdat:
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- "hoidettavan hoitotilanne edellyttää omaishoitajan ympärivuorokautis-
ta työpanosta, koska hoidettavan kunto on sellainen, ettei hän voi osal-
listua kodin ulkopuoliseen toimintaan ja
 - hoidettava voi olla yksin korkeintaan lyhyen ajan (esim. lähikaupassa 
käynti), koska hoidettava tarvitsee perustellusta syystä jatkuvaa valvon-
taa, omaishoitajan varuillaan oloa. 
Omaishoitaja ei voi käydä ansiotyössä" ja korvataan nämä kohdat seu-
raavalla virkkeellä:
"Mikäli hoidettavan kunto on sellainen, voi hän osallistua kodin ulko-
puoliseen toimintaan hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi käy-
dä pääsääntöisesti työssä jos työssäkäyntiin tarvitaan erityisiä omais-
hoitoperheen ulkopuolisia lisähoitojärjestelyjä työssäkäynnin mahdollis-
tamiseksi."

Vastaehdotus 13 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 14:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan liitteen 1 sivulta 8 yli 18-vuotiaiden 
kolmatta hoitoisuusryhmää koskeva seuraava kohta: "TAI Tähän hoitoi-
suusryhmään kuuluvat hoidettavat, jotka eivät pysty olemaan ja asu-
maan yksin. Lähes jatkuva perusteltu valvonnan tarve syntyy siksi että 
hoidettava on esimerkiksi vaaraksi eri syistä itselleen tai muille. Esi-
merkkinä vakavasti itsetuhoiset psyykkisesti sairaat. Henkilökohtaisista 
toiminnoista hoidettavat selviytyvät usein (lähes) itsenäisesti".

Vastaehdotus 14 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 15:
Jäsen Heidi Ahola: Lisätään esittelijän perustelujen kohdan "Omaishoi-
don tuki Helsingissä" toisen kappaleen loppuun seuraavat lauseet: 
"Helsinki pitää tärkeänä tukea omaishoitajien jaksamista omaishoitolain 
tavoitteiden mukaisesti. Vapaiden käyttöä suunnitellaan yhdessä hoita-
jan kanssa hoidon sitovuuden arvioinnin yhteydessä. Mahdollisia estei-
tä vapaiden käyttämiselle selvitetään ja vapaiden käyttöastetta pyritään 
korottamaan."

Kannattaja: Jäsen Hannu Tuominen

Vastaehdotus 16:
Jäsen Heidi Ahola: Lisätään päätös-kohtaan seuraava lause: "Seura-
taan syyskuun 2018 loppuun mennessä sukupuolivaikutuksia tuotta-
malla tietoa muun muassa omaishoitajien sukupuolijakaumasta ja iäs-
tä."

Kannattaja: Jäsen Hannu Tuominen
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Vastaehdotus 17:
Jäsen Heidi Ahola: 1) Poistetaan esittelijän perusteluista kohdan "Uu-
sien omaishoidon tuen myöntämisperusteiden valmistelu" kolmanneksi 
viimeisestä kappaleesta seuraava lause: "Myöntämisperusteet mahdol-
listavat omaishoitajan työssäkäynnin hoitopalkkioltaan matalimmassa 
sekä keskimmäisessä hoitoisuusryhmässä."

2) Poistetaan tuen myöntämiskriteereistä (Liite 1) asumista ja työnte-
koa koskevat ehdot kaikista hoitoisuusluokista. Korvataan ne ensim-
mäisessä hoitoisuusluokassa seuraavilla lauseilla:
- "hoidon sitovuudelle on tyypillistä, että omaishoitajan on asuttava sa-
massa taloudessa.
- hoidon sitovuudelle on tyypillistä, että omaishoitajan ei pääsääntöi-
sesti ole mahdollista käydä ansiotyössä kodin ulkopuolella". Korvataan 
ne toisessa hoitoisuusluokassa seuraavilla lauseilla:
- "hoidon sitovuudelle on tyypillistä, että omaishoitajan on asuttava sa-
massa taloudessa.
- hoidon sitovuudelle on tyypillistä, että omaishoitajan on mahdollista 
käydä ansiotyössä, kun hoidettava on poissa kotoa (esim. koulussa tai 
päivähoidossa)".

Perustelut:
Omaishoidon tuen tulee määräytyä ensisijaisesti hoidon sidonnaisuu-
den perusteella. Tulkitsemme työntekoa ja asumista koskevat rajoituk-
set ongelmallisiksi perustuslain toimeentulon hankkimista koskevan oi-
keuden näkökulmasta. Kriteeristössä omaishoitajan työtilannetta kos-
kevia huomioita tulee pitää perheen yksilöllistä tilannetta kartoittavina, 
ei tuen ehtoina. Omaishoitajat pystyvät ratkaisemaan perheiden tilan-
teet parhaiten itse niin, että hoiva silti toteutuu sovitulla tavalla.

Vastaehdotus 17 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 18:
Jäsen Karita Toijonen: Lisätään esittelijän perusteluihin kohdan "Uu-
sien omaishoidon tuen myöntämisperusteiden valmistelu" neljänneksi 
viimeisen kappaleen jälkeen seuraava uusi kappale: "Lisäksi lautakunta 
kehottaa, että pisteytyslomakkeen  käyttökelpoisuutta tarkastellaan ja 
pisteytysten sisällöt tarkistetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ke-
väällä 2018 arvioidaan pisteytyslomakkeen soveltuvuutta. Arvioinnin ja 
vertailun tukena käytetään nykyisten hoitoisuusluokkien määrittelyyn 
käytetyn uuden pisteytyslomakkeen rinnalla aiemmin käytössä ollutta 
3.2.2014 päivättyä pisteytyslomaketta."

Kannattaja: Jäsen Sandra Hagman
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 10 (jäsen Mari Rantanen): Poistetaan liit-
teen 1 sivulta 2 seuraava kohta: "Alle 18-vuotiaan omaishoidon tuen ar-
vioinnin apuna käytetään ns. lasten ja nuorten hoitoisuuden arviointilo-
maketta yhdessä hoidon kokonaistilanteen arvioinnin kanssa. Hoidetta-
van hoitoisuutta arvioitaessa, hoidettavaa verrataan lapsen tai nuoren 
terveeseen ikätoveriin."
 
Alle 18-vuotiaan omaishoidon tuen arvioinnin apuna käytetään lisäksi 
rinnalla aiemmin käytössä ollutta 3.2.2014 päivättyä pisteytyslomaketta 
ja arvioidaan samalla miten uusi lomake mallintuu omaishoidon tuen 
käyttöön ja hoitoisuusluokituksiin. Mikäli uusi lomake aiheuttaa kohtuut-
tomia siirtymiä pois omaishoidon tuen piiristä tahi hoitoisuusluokkien 
vaihtumista, voidaan uutta lomaketta tarvittaessa muokata paremmin 
vastaamaan tarvetta.

EI-ehdotus: Vastaehdotus 18 (jäsen Karita Toijonen): Lisätään esitteli-
jän perusteluihin kohdan "Uusien omaishoidon tuen myöntämisperus-
teiden valmistelu" neljänneksi viimeisen kappaleen jälkeen seuraava 
uusi kappale: "Lisäksi lautakunta kehottaa, että pisteytyslomakkeen  
käyttökelpoisuutta tarkastellaan ja pisteytysten sisällöt tarkistetaan yh-
teistyössä järjestöjen kanssa. Keväällä 2018 arvioidaan pisteytyslo-
makkeen soveltuvuutta. Arvioinnin ja vertailun tukena käytetään nykyis-
ten hoitoisuusluokkien määrittelyyn käytetyn uuden pisteytyslomakkeen 
rinnalla aiemmin käytössä ollutta 3.2.2014 päivättyä pisteytyslomaket-
ta."

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Maritta 
Hyvärinen, Markus Kalliola, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 11 - 1 (poissa 1).
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 18 (jäsen Karita Toijonen): Lisätään esitteli-
jän perusteluihin kohdan "Uusien omaishoidon tuen myöntämisperus-
teiden valmistelu" neljänneksi viimeisen kappaleen jälkeen seuraava 
uusi kappale: "Lisäksi lautakunta kehottaa, että pisteytyslomakkeen  
käyttökelpoisuutta tarkastellaan ja pisteytysten sisällöt tarkistetaan yh-
teistyössä järjestöjen kanssa. Keväällä 2018 arvioidaan pisteytyslo-
makkeen soveltuvuutta. Arvioinnin ja vertailun tukena käytetään nykyis-
ten hoitoisuusluokkien määrittelyyn käytetyn uuden pisteytyslomakkeen 
rinnalla aiemmin käytössä ollutta 3.2.2014 päivättyä pisteytyslomaket-
ta."

Jaa-äänet: 1
Heidi Ahola

Ei-äänet: 11
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Maritta Hyvärinen, 
Markus Kalliola, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Han-
nu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 11 - 1 (poissa 1).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Daniel Sazonov): Lisäksi lautakunta 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta hyödyntää henkilökohtaisen 
budjetin tyyppistä toimintamallia yhtenä omaishoidon palvelujen toteut-
tamisen muotona.

Jaa-äänet: 6
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Karita Toijonen, Han-
nu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Leo Bergman, Maritta Hyvärinen, Markus Kalliola, Mari Rantanen, Da-
niel Sazonov, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 6 - 6 (poissa 1). Puheenjohtajan ääni ratkaisi.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Sandra Hagman): Esitän hoitopalk-
kioiden alentamisperusteiden kohtuullistamista. Aikaisemmassa pysy-
väisohjeessa hoitopalkkioita ei alennettu yhtä rankasti, kuin mitä nyt 
esitetään. Perheillä täytyy olla oikeus sosiaalihuoltolain mukaisiin pal-
veluihin ilman, että omaishoidon tukea kohtuuttomasti alennetaan. Eh-
dotan, että
-alennusperuste 1. poistetaan
-alennusperuste 2. palkkiota alennetaan  25% (esityksessä 50%).

Jaa-äänet: 5
Leo Bergman, Maritta Hyvärinen, Markus Kalliola, Daniel Sazonov, Ka-
rita Toijonen

Ei-äänet: 7
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Mari Rantanen, Han-
nu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 7 - 5 (poissa 1).

5 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Li-
säksi lautakunta päättää muuttaa liitettä 1 (alle 18-vuotiaiden ensim-
mäinen hoitoisuusryhmä) seuraavasti: kohta "hoidon sitovuuden vuoksi 
omaishoitaja ei voi käydä ansiotyössä" korvataan lauseella "hoidon si-
tovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi pääsääntöisesti käydä ansiotyössä 
kodin ulkopuolella".
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 (jäsen Sandra Hagman):  Poistetaan liit-
teen 1 ensimmäisen hoitoisuusryhmän hoidon sitovuutta määrittävästä 
listasta (sivulla 3) "ja
- hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi käydä ansiotyössä"
sekä poistetaan myös toisen hoitoisuusryhmän hoidon sitovuutta mää-
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rittävästä listasta (sivulla  4) "Omaishoitaja voi käydä töissä, kun hoidet-
tava on poissa kotoa (esim. koulussa tai päivähoidossa)."

Jaa-äänet: 9
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Markus Kalliola, 
Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Lisäksi 
lautakunta päättää muuttaa liitettä 1 (alle 18-vuotiaiden ensimmäinen 
hoitoisuusryhmä) seuraavasti: kohta "hoidon sitovuuden vuoksi omais-
hoitaja ei voi käydä ansiotyössä" korvataan lauseella "hoidon sitovuu-
den vuoksi omaishoitaja ei voi pääsääntöisesti käydä ansiotyössä ko-
din ulkopuolella".

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Maritta 
Hyvärinen, Markus Kalliola, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Karita 
Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (poissa 1).

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 9 (jäsen Mari Rantanen): Lisätään päätök-
seen seuraava kohta: "Helsinki luopuu omaishoidon vapaapäivien oma-
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vastuuosuuden perimisestä sekä alentaa ympärivuorokautisen lyhytai-
kaishoidon maksua vastaamaan omaishoidon vapaavuorokauden mak-
sua 11,50 euroa per vuorokausi."

Jaa-äänet: 10
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Mar-
kus Kalliola, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuo-
mas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Sandra Hagman, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 2 (poissa 1).

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 15 (jäsen Heidi Ahola): Lisätään esittelijän 
perustelujen kohdan "Omaishoidon tuki Helsingissä" toisen kappaleen 
loppuun seuraavat lauseet: "Helsinki pitää tärkeänä tukea omaishoita-
jien jaksamista omaishoitolain tavoitteiden mukaisesti. Vapaiden käyt-
töä suunnitellaan yhdessä hoitajan kanssa hoidon sitovuuden arvioin-
nin yhteydessä. Mahdollisia esteitä vapaiden käyttämiselle selvitetään 
ja vapaiden käyttöastetta pyritään korottamaan."

Jaa-äänet: 1
Leo Bergman

Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Maritta Hyvärinen, 
Markus Kalliola, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Han-
nu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 11 - 1 (poissa 1).

9 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 16 (jäsen Heidi Ahola): Lisätään päätös-koh-
taan seuraava lause: "Seurataan syyskuun 2018 loppuun mennessä 
sukupuolivaikutuksia tuottamalla tietoa muun muassa omaishoitajien 
sukupuolijakaumasta ja iästä."

Jaa-äänet: 1
Maritta Hyvärinen

Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Markus 
Kalliola, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Hannu Tuo-
minen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 11 - 1 (poissa 1).

Hallintolain 51 §:n perusteella korjattu liitteissä 1 ja 2 omaishoidon tuen 
hoitoisuusryhmien hoitopalkkioiden määrät vastaamaan esitystekstin 
vastaavia määriä. /SK 20.11.2017

24.10.2017 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jonna Weckström (alle 65-vuotiaat), vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 
89545

jonna.weckström(a)hel.fi
Merja Etholén-Rönnberg (yli 65-vuotiaat), palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

merja.etholen-ronnberg(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.03.2017 § 89

HEL 2017-002861 T 00 01 01

Päätös

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

Lisäksi lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen kehottaa vi-
rastoa tekemään riittävän määrän omaishoidon tuen palvelutarpeen 
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kartoituksia käyttäen hyödyksi uudistettuja palvelutarpeen kriteerejä. 
Tällainen kartoitus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta lauta-
kunta voi sen pohjalta arvioida, miten uudistetut kriteerit vaikuttaisivat 
etenkin alle 18-vuotiaiden omaishoitosopimusten ehtoihin ja omaishoi-
don tuen rahoitukseen ottaen huomioon myös yli 18-vuotiaat. Kartoitus 
tuodaan lautakuntaan, minkä pohjalta päätetään, miten omaishoidon 
sopimusten uudistamista jatketaan.

Samalla lautakunta kehotti, ettei virasto tekisi uusia päätöksiä nykyisille 
alle 18-vuotiaille asiakkaille, vaan odottaisi kunnes lautakunta on käsi-
tellyt kartoituksen tulokset ja tehnyt johtopäätökset.

Käsittely

14.03.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Maija Anttila: "Lisäksi lautakunta päättää kehottaa viras-
toa tekemään riittävän määrän omaishoidon tuen palvelutarpeen kartoi-
tuksia käyttäen hyödyksi uudistettuja palvelutarpeen kriteerejä. Tällai-
nen kartoitus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta lautakunta voi 
sen pohjalta arvioida, miten uudistetut kriteerit vaikuttaisivat etenkin al-
le 18-vuotiaiden omaishoitosopimusten ehtoihin ja omaishoidon tuen 
rahoitukseen ottaen huomioon myös yli 18-vuotiaat. Kartoitus tuodaan 
lautakuntaan, minkä pohjalta päätetään, miten omaishoidon sopimus-
ten uudistamista jatketaan.

Samalla lautakunta kehottaa, ettei virasto tekisi uusia päätöksiä nykyi-
sille alle 18-vuotiaille asiakkaille, vaan odottaisi kunnes lautakunta on 
käsitellyt kartoituksen tulokset ja tehnyt johtopäätökset."

Kannattaja: Jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, va. virastopäällikkö, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi
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§ 22
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 23
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 24
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 25
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 18.1.2018

3 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, SOS-Lapsikylä/Espoo

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 23.1.2018

4 § Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön eräiden työyksiköiden lyhy-
taikaiset sulkemiset

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 26.1.2018

5 § Päivystyskäyntiä koskeva maksunpoistovaatimus (salassa pidettä-
vä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

6 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
vuonna 2018

Tietohallintopäällikkö 26.1.2018

6 § Kannettavien hankinta toimittajan puskurivarastoon

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
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Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 26
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 17.1.2018

4 § Sosiaali- ja terveystoimiala, päihdelääkäripalvelujen hankinta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.1.2018

5 § Aikuisten ja lasten toimintaterapian palvelusetelisääntökirja

6 § Sosiaali- ja terveystoimialan ympäristötyöryhmän nimeäminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 25.1.2018

7 § Henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegointi sosiaali- ja terveystoi-
mialalla 1.2.2018 alkaen

8 § Vammaistyön perhehoitajien palkkioiden ja kulukorvausten tarkistus 
vuonna 2018

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 29.1.2018

9 § Jäsenen nimeäminen Neuroliitto ry:n palvelutalo Merenpisaran neu-
vottelukuntaan toimikaudelle 2018-2020

10 § Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmän kokoonpano 1.1.2018 
lukien

11 § Vahingonkorvauksen myöntämistä koskevan päätösvallan siirtä-
minen sosiaali-ja terveystoimialalla

12 § Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden päätösvallan käyttä-
minen yksilöhuollon asioissa 1.2.2018 lukien

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä
hallintojohtaja
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Tiina Mäki

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
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 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25 ja 26 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 20 ja 23 §: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.

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, 
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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

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 22 ja 24 §: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.

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

 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.
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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.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tapio Bergholm

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.02.2018.


