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Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Aro, Katju
Bergholm, Tapio läsnä: 150 - 158 §, klo 16:21 - 18:05
Ehrnrooth, Cecilia
Heistaro, Sami
Muurinen, Seija
Sazonov, Daniel
Tuure, Tuomas
Apajalahti, Ahto varajäsen
Hagman, Sandra varajäsen
Lehtopuro, Esa Olavi varajäsen
Männikkö, Sakari varajäsen
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

Turpeinen, Leena vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
poissa: 158§

Haapala, Maija lakimies
Kuoppamäki, Sari vs. hallintojohtaja
Luhtasela, Leena vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen joh-

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

lujen johtaja
Tamminen, Mikko vs. terveys- ja päihdepalvelujen joh-

taja
Korhonen, Soili erityissuunnittelija
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Päivinen, Tuomas kuljetuspalvelupäällikkö

läsnä: 151 §,  klo 16:50 - 16:50
Siltari, Tuulikki arviointitoiminnan johtaja

läsnä: 150 §, klo 16:19 - 16:49

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
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149-158 §

Esittelijät

Leena Turpeinen vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
149 - 157 §

Seija Meripaasi vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
158 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
149-158 §
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§ Asia

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

150 Asia/2 Ilmoitusasiat

151 Asia/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Anna Vuorjoen pikatilausmatkojen tarpeen arviointia koskevasta 
toivomusponnesta

152 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle huu-
meriippuvaisten tuettuja tiloja koskevasta valtuutettu Kati Juvan aloit-
teesta

153 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Reetta Vanhasen ym. perusterveydenhuollon lyhytterapioita kos-
kevasta valtuustoaloitteesta

154 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Thomas Wallgrenin ym. sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanva-
pausopasta koskevasta valtuustoaloitteesta

155 Asia/7 Oikaisuvaatimus terveydenhuollon tutkimus- ja mittausvälineiden han-
kintaa koskevasta päätöksestä

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

157 Asia/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

158 Asia/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 149
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Daniel Sazonovin ja varatar-
kastajaksi jäsen Sandra Hagmanin.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 150
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

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 tai muut 
tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan kokouksessa):

Ikääntyneiden keskitetyn palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä palve-
lutarpeen arvioinnin toimintamallin tilannekatsaus. Arviointitoiminnan 
johtaja Tuulikki Siltari on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 151
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Anna Vuorjoen pikatilausmatkojen tarpeen arviointia koske-
vasta toivomusponnesta

HEL 2018-000862 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Anna Vuor-
joen toivomusponnesta koskien pikatilausmatkojen tarpeen arviointia:

”Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 edellyttänyt, että vammaisten henki-
löiden ja ikäihmisten kuljetuspalveluja hankittaessa arvioidaan millainen 
määrä pikatilausmatkoja on tarpeen, jotta kuljetuspalvelua käyttävillä 
henkilöillä on vammattomiin verrattuna yhdenvertaiset mahdollisuudet 
työssäkäyntiin, opiskeluun, harrastamiseen ja yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen. 

Yksilöhuollon kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaisille henkilöil-
le vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380) 8.2 §:n sekä sosiaalihuoltolain 
(30.12.2014/1301) 23 §:n nojalla. Vammaispalvelulain mukaisista kulje-
tuspalveluista on tarkemmat määräykset vammaispalveluasetuksessa 
(Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoi-
mista 18.9.1987/759).

Kuljetuspalvelut korvaavat julkista joukkoliikennettä henkilöille, jotka ei-
vät voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkista joukkoliikennettä. 
Palvelutasoa arvioidaan suhteessa joukkoliikenteen palvelutasoon, ei-
kä kyse ole taksipalvelusta. 

Vammaispalvelulain 8.2 §:n nojalla järjestetään kuljetuspalveluja vai-
keavammaisille henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkista joukkoliiken-
nettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia pitkäaikaisen vamman tai sairau-
den johdosta. Palvelu ei ole määrärahasidonnainen etuus, vaan se 
kuuluu ehdottoman järjestämisvelvollisuuden palveluihin. Työ- ja opis-
kelumatkoja tulee järjestää tarpeellinen määrä ja vähintään 18 yhden-
suuntaista vapaa-ajan- ja asiointimatkaa kuukaudessa. Vammaispalve-
lulain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön 
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskun-
nan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia 
haittoja ja esteitä. 
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Sosiaalihuoltolain 23 §:n nojalla liikkumista tukevia palveluja järjeste-
tään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia lii-
kennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toiminta-
kykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai 
muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Palvelu on 
määrärahasidonnainen etuus. Helsingissä on vuonna 2018 asiakkaille 
myönnetty kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 

Helsingissä on tällä hetkellä jokaisella asiakkaalla matkatyyppiä koh-
den kaksi pikatilausmatkaa. Pikatilausmatka tarkoittaa sitä, että kuljetus 
saapuu 15 minuutin kuluttua tilauksesta ja 45 minuutin kuluttua inva-
autoa käyttävien henkilöiden osalta. Pikatilausmatkan tarkoitus on jous-
tavoittaa palvelua ja mahdollistaa ennakoimattomien matkatilanteiden 
asianmukainen onnistuminen. Toisaalta pikatilausmatkan merkitys vä-
henee, kun tulevan hankinnan yhteydessä on tarkoitus muuttaa matko-
jen tilaamisen ja lähdön välistä aikaa. Tällä hetkellä matkat tulee tilata 
viimeistään 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa. Tämä aika on tar-
koitus muuttaa kaikkien asiakkaiden osalta 30 minuuttiin. 

Arvioitaessa vammattomien ja kuljetuspalvelun käyttäjien yhdenvertai-
suutta tulee arviointikriteeriksi ottaa julkinen joukkoliikenne Helsingissä. 
Helsingissä on erinomaisesti toimiva joukkoliikenne, jossa vuorovälit 
ovat keskusta-alueella lyhyet. Toisaalta Helsingissä on alueita, joilla jul-
kisen liikenteen vuorovälit ovat suhteellisen pitkiä. Vammaispalveluissa 
tulee aina arvioida palvelua myös suhteessa henkilön tosiasiallisiin tar-
peisiin ja kokonaisvaltaiseen elämäntilanteeseen, kuten opintojen tai 
ammatillisten syiden asettamiin vaatimuksiin.

Pikatilausmatkojen lisääminen vaikuttaa alentavasti yhdistelyasteeseen 
ja sitä kautta kustannuksiin nostavasti. Pikatilausmatkojen lukumäärän 
nostaminen lisää autojen tarvetta. Inva-varusteltua autoa tarvitsevien 
henkilöiden osalta on hyvin vaikeaa taata autoa alle 30 minuuttia ennen 
toivottua lähtöaikaa autojen tosiasiallisen saatavuuden johdosta. Henki-
löliikenteen lainsäädännön 1.7. tapahtuvan muutoksen vaikutuksia ka-
luston saatavuuteen on vaikea arvioida. 

Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vammaispal-
velujen nojalla myönnettävien matkojen osalta mahdollistetaan jatkossa 
kokonaisvaltaisen elämäntilanteen mukaisesti yksilöllinen arvio tarvitta-
vasta pikamatkojen määrästä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Esitetty muutos lisää palvelun joustavuutta ja parantaa asiakkaiden 
osallisuutta.”

Käsittely
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Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tuomas Tuure: Muutetaan lausunnon kolmanneksi viimeisen 
kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia viimeinen 
lause muotoon: "Vammaispalveluissa tulee aina arvioida palvelua myös 
suhteessa henkilön tosiasiallisiin tarpeisiin ja kokonaisvaltaiseen elä-
mäntilanteeseen, kuten opintojen tai ammatillisten syiden asettamiin 
vaatimuksiin."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 1 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Tuomas Tuure: Lisätään lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen 
ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia ensimmäiseen lau-
seeseen täsmennykseksi: "Tätä kustannusta ei kuitenkaan voida tark-
kaan määritellä".

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 3:
Jäsen Tuomas Tuure: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia muotoilulla: "Lausuntonaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vammaispalvelujen nojalla 
myönnettävien matkojen osalta mahdollistetaan jatkossa kokonaisval-
taisen elämäntilanteen mukaisesti yksilöllinen arvio tarvittavasta pika-
matkojen määrästä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Tuomas Tuure): Lisätään lausun-
non toiseksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutus-
ten arviointia ensimmäiseen lauseeseen täsmennykseksi: "Tätä kustan-
nusta ei kuitenkaan voida tarkkaan määritellä".
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Jaa-äänet: 7
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, 
Esa Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 6
Katju Aro, Sandra Hagman, Sakari Männikkö, Hannu Tuominen, Tuo-
mas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Tuomas Tuure): Korvataan lausun-
non viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia muotoilulla: "Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, et-
tä vammaispalvelujen nojalla myönnettävien matkojen osalta mahdol-
listetaan jatkossa kokonaisvaltaisen elämäntilanteen mukaisesti yksilöl-
linen arvio tarvittavasta pikamatkojen määrästä."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 10
Ahto Apajalahti, Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Esa Olavi Lehtopuro, Sakari Männikkö, Hannu Tuominen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 3.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vuorjoki Anna toivomusponsi Kvsto 17.1.2018 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien pikati-
lausmatkojen tarpeen arviointia:

”Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 edellyttänyt, että vammaisten henki-
löiden ja ikäihmisten kuljetuspalveluja hankittaessa arvioidaan millainen 
määrä pikatilausmatkoja on tarpeen, jotta kuljetuspalvelua käyttävillä 
henkilöillä on vammattomiin verrattuna yhdenvertaiset mahdollisuudet 
työssäkäyntiin, opiskeluun, harrastamiseen ja yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen. 

Yksilöhuollon kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaisille henkilöil-
le vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380) 8.2 §:n sekä sosiaalihuoltolain 
(30.12.2014/1301) 23 §:n nojalla. Vammaispalvelulain mukaisista kulje-
tuspalveluista on tarkemmat määräykset vammaispalveluasetuksessa 
(Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoi-
mista 18.9.1987/759).

Kuljetuspalvelut korvaavat julkista joukkoliikennettä henkilöille, jotka ei-
vät voi ilman kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkista joukkoliikennettä. 
Palvelutasoa arvioidaan suhteessa joukkoliikenteen palvelutasoon, ei-
kä kyse ole taksipalvelusta. 

Vammaispalvelulain 8.2 §:n nojalla järjestetään kuljetuspalveluja vai-
keavammaisille henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkista joukkoliiken-
nettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia pitkäaikaisen vamman tai sairau-
den johdosta. Palvelu ei ole määrärahasidonnainen etuus, vaan se 
kuuluu ehdottoman järjestämisvelvollisuuden palveluihin. Työ- ja opis-
kelumatkoja tulee järjestää tarpeellinen määrä ja vähintään 18 yhden-
suuntaista vapaa-ajan- ja asiointimatkaa kuukaudessa. Vammaispalve-
lulain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön 
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskun-
nan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia 
haittoja ja esteitä. 

Sosiaalihuoltolain 23 §:n nojalla liikkumista tukevia palveluja järjeste-
tään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia lii-
kennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toiminta-
kykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai 
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muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Palvelu on 
määrärahasidonnainen etuus. Helsingissä on vuonna 2018 asiakkaille 
myönnetty kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 

Helsingissä on tällä hetkellä jokaisella asiakkaalla matkatyyppiä koh-
den kaksi pikatilausmatkaa. Pikatilausmatka tarkoittaa sitä, että kuljetus 
saapuu 15 minuutin kuluttua tilauksesta ja 45 minuutin kuluttua inva-
autoa käyttävien henkilöiden osalta. Pikatilausmatkan tarkoitus on jous-
tavoittaa palvelua ja mahdollistaa ennakoimattomien matkatilanteiden 
asianmukainen onnistuminen. Toisaalta pikatilausmatkan merkitys vä-
henee, kun tulevan hankinnan yhteydessä on tarkoitus muuttaa matko-
jen tilaamisen ja lähdön välistä aikaa. Tällä hetkellä matkat tulee tilata 
viimeistään 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa. Tämä aika on tar-
koitus muuttaa kaikkien asiakkaiden osalta 30 minuuttiin. 

Arvioitaessa vammattomien ja kuljetuspalvelun käyttäjien yhdenvertai-
suutta tulee arviointikriteeriksi ottaa julkinen joukkoliikenne Helsingissä. 
Helsingissä on erinomaisesti toimiva joukkoliikenne, jossa vuorovälit 
ovat keskusta-alueella lyhyet. Toisaalta Helsingissä on alueita, joilla jul-
kisen liikenteen vuorovälit ovat suhteellisen pitkiä. Vammaispalveluissa 
tulee aina arvioida palvelua myös suhteessa henkilön tosiasiallisiin tar-
peisiin.

Pikatilausmatkojen lisääminen vaikuttaa alentavasti yhdistelyasteeseen 
ja sitä kautta kustannuksiin nostavasti. Pikatilausmatkojen lukumäärän 
nostaminen lisää autojen tarvetta. Inva-varusteltua autoa tarvitsevien 
henkilöiden osalta on hyvin vaikeaa taata autoa alle 30 minuuttia ennen 
toivottua lähtöaikaa autojen tosiasiallisen saatavuuden johdosta. Henki-
löliikenteen lainsäädännön 1.7. tapahtuvan muutoksen vaikutuksia ka-
luston saatavuuteen on vaikea arvioida. 

Lausuntonaan sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että pikatilausmat-
kojen määrä tulee säilyttää muuten nykyisellään, mutta vammaispalve-
lulain nojalla myönnettävien matkojen osalta mahdollistetaan jatkossa 
yksilöhuollon harkinnalla pikatilausmatkojen lukumäärän yksilöllinen ar-
vio. Tällä menettelyllä matkaoikeuksia olisi mahdollista mukauttaa. Kai-
killa asiakkailla olisi edelleen lähtökohtaisesti kaksi pikatilausmatkaa 
matkatyyppiä kohden kuukaudessa, mutta vammaispalvelulain nojalla 
myönnettyjen vapaa-ajan- ja asiointimatkojen osalta pikatilausmatkojen 
lukumäärää voisi nostaa yksilöhuollon päätöksellä enintään kuuteen 
yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa. Inva-varusteltua autoa tarvit-
sevien asiakkaiden osalta on käytännössä mahdotonta luvata autoa al-
le 30 minuutin tilausajan, joten heidän osaltaan ei voida taata pikati-
lausmatkan toteutumista. Toisaalta heidän osaltaan tilanne paranee jo 
tilausajan lyhentymisen seurauksena.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Esitetty muutos lisää palvelun joustavuutta ja parantaa asiakkaiden 
osallisuutta.”

Esittelijän perustelut

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien pikatilaus-
matkojen tarpeen arviointia 5.6.2018 mennessä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna toivomusponsi Kvsto 17.1.2018 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 141

HEL 2018-000862 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.05.2018 Pöydälle

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Tuomas Tuure pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
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§ 152
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
huumeriippuvaisten tuettuja tiloja koskevasta valtuutettu Kati Juvan 
aloitteesta

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Seija Muurinen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Kati Juvan ym. valtuustoaloitteesta koskien huu-
meidenkäyttäjien turvallisia käyttötiloja:

"Huumeidenkäytöstä johtuvia haittoja vähentävänä toimintana Helsin-
gissä on eri puolilla kaupunkia viisi suonensisäisesti huumeita käyttävil-
le tarkoitettua terveys- ja sosiaalineuvontapistettä, joista kaksi toimii 
matalan kynnyksen päivätoimintayksiköiden yhteydessä. Lisäksi liikku-
vat työryhmät ja vertaistoimijat vaihtavat puhtaita käyttövälineitä ja an-
tavat neuvontaa kadulla ja asunnoissa. Noin 1 000 helsinkiläistä on 
opioidikorvaushoito-ohjelmassa, jolla on huumeiden riskikäyttöä ja ri-
kollisuutta vähentävä sekä kuntoutumista edistävä vaikutus. Lisäksi 
Helsingissä on HIV-positiivisille huumeidenkäyttäjille tarkoitettu päivä-
keskus, jossa he saavat tarvitsemansa terveys- ja sosiaalipalvelut sekä 
mahdollisuuden vaihtaa käytetyt välineet puhtaisiin.

Terveys- ja sosiaalineuvontatoiminta, päiväkeskukset, korvaushoito-oh-
jelma sekä HIV-positiivisten keskitetyt palvelut ovat ratkaisevalla tavalla 
vaikuttaneet huumeiden käyttäjien HIV-epidemian loppumiseen ja eh-
käisseet muiden veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, vähentäneet 
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huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle 
koituvia haittoja. Nämä haittoja vähentävät toimintamallit ovat myös 
mahdollistaneet kontaktin luomisen käyttäjien alakulttuuriin, luoneet 
luottamusta ja mahdollistaneet siten monelle myös hoitoon kiinnittymi-
sen.

Valvottuja huumeidenkäyttötiloja on maailmalla noin 100, joista suurin 
osa Euroopassa. Niitä koskevista tutkimuksista voidaan yhteenvetona 
todeta, että valvotut pistotilat vetävät puoleensa kaikkein marginalisoi-
tuneinta suonensisäisten huumeiden käyttäjäkuntaa, jonka yhteydet 
muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ovat heikot. Valvotulla 
pistotilalla voi olla huumeidenkäyttäjien terveyttä edistävä vaikutus, 
koska puhtaissa ja valvotuissa tiloissa tulehdusten, veriteitse tarttuvien 
tautien ja yliannostusten riski vähenee, minkä lisäksi ne voivat toimia 
väylänä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimiala selvittää vuoden 2018 aikana mahdollisuut-
ta pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys 
tehdään ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä kaupungin 
muiden toimialojen, poliisin, THL:n, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoi-
den kanssa. Lausunnon liitteenä 2 on THL:n lausunto valvotuista pisto-
tiloista ja liitteenä 3 Helsingin poliisin lausunto huumausaineiden käyt-
täjien käyttötiloista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huolellisesti suunnitellut ja piikkihuumeiden käyttäjien aiheuttamien alu-
eellisten häiriöiden kannalta oikein kohdennetut valvotut pistotilat voivat 
olla hyödyllinen lisä nykyisiin terveys- ja sosiaalineuvontapisteisiin ja 
muihin huumehaittoja vähentäviin palveluihin Helsingissä. Pistotilat 
edustavat kansanterveydellistä näkökulmaa huumetyöhön, mutta niillä 
voi olla positiivisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen ja turvalli-
suuteen.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan tekemään valtuustoa-
loitteeseen 19.6.2018 mennessä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Juva Kati Aloite Kvsto 14032018 9
2 THL lausunto valvotuista pistotiloista
3 Lausunto 25.4.2018, huumausaineiden käyttäjien turvalliset käyttötilat, 

Helsingin poliisilaitos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 153
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Reetta Vanhasen ym. perusterveydenhuollon lyhytterapioi-
ta koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Reetta Van-
hasen ym. valtuustoaloitteesta koskien lyhytterapioiden lisäämistä pe-
rusterveydenhuollossa ja psykiatrisessa avohoidossa:

”Lyhytpsykoterapialla tarkoitetaan yleensä 6–20 hoitokertaan rajoittu-
vaa, koulutetun psykoterapeutin antamaa psykologisiin menetelmiin 
pohjautuvaa psyykkisten vaikeuksien hoitoa. Psykoterapiassa on useita 
erilaisia suuntauksia, esim. kognitiivinen, psykodynaaminen tai ryhmäp-
sykoterapia.

Lyhytpsykoterapioita käytetään kansallisten Käypä Hoito -suositusten 
mukaisesti lievien tai keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöi-
den hoidossa. Valtaosa näistä potilaista hoidetaan hoidon porrasteisuu-
den mukaisesti perusterveydenhuollossa.

Helsingin terveysasemilla työskentelee 37 mielenterveys- ja päihdetyön 
sairaanhoitajaa. Heistä 20 on käynyt kaupungin järjestämän lyhytpsy-
koterapiakoulutuksen ja muut erityyppisiä perheterapian ja kognitiivisen 
tai ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksia. Työntekijöiden täy-
dennyskoulutus ja työnohjaus on jatkuvaa.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajien vastaa-
nottojen lisäksi terveysasemilla tarjotaan ryhmämuotoista hoitoa (ma-
sennuspotilaiden hoitoryhmät, ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoitoryh-
mä, unettomuudesta kärsivien hoitoryhmät). Palvelu on järjestetty koko 
Helsingin alueelle ja ryhmiin voi ilmoittautua itse kaupungin itsehoitosi-
vujen kautta. Tämän lisäksi terveysasemien potilaita ohjataan tarvit-
taessa suoraan psykiatria- ja päihdepalvelujen ryhmäterapiakeskuk-
seen ja fysioterapia- ja liikuntapalvelujen ryhmämuotoisiin hoitoihin. 

HUS Mielenterveystalon nettiterapiaan ohjattujen helsinkiläisten määrä 
on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna 2017 
noin 1000 potilasta) ja nettiterapian käyttö lyhytinterventiona lisääntyy 
edelleen.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat yleispsykiatrian ja päihdehoi-
don työryhmät tarjoavat lyhytinterventioita kaikkialle peruspalveluihin, 
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lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman arki-
päivän sisällä avunpyynnöstä. Toiminta on aloitettu syksyllä 2017.

Jos perustasolla tarjottu hoito ei ole potilaalle riittävää, hänet ohjataan 
erikoistasolle esim. psykiatrian poliklinikalle. Psykiatrian poliklinikoiden 
arviointityöryhmien tehtävänä on tarjota lyhytterapioita niitä tarvitseville. 
Potilaita voidaan tarvittaessa ohjata myös ostopalveluna hankittavaan 
lyhytpsykoterapiaan. Ostopalvelut täydentävät psykiatrian poliklinikoi-
den tarjoamia hoitoja. Myös HYKS Konsultaatiopoliklinikka voi ohjata 
siellä tutkittuja helsinkiläisiä potilaita HUS:n ostopalvelupsykoterapioi-
hin.

Kelan kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että hakijan työ- tai 
opiskelukyky on mielenterveydenhäiriön vuoksi uhattuna ja että hakija 
on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolme (3) 
kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon sisältyy tarpeellinen lääke-
tieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Suuri 
osa perusterveydenhuoltoon masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden 
takia hakeutuvista potilaista ei voi saada tai ei tarvitse Kelan tukemaa 
kuntoutuspsykoterapiaa. Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää 
ja korvata kuntoutuspsykoterapiaa silloin, kun sen edellytykset täytty-
vät. Lyhytpsykoterapiat eivät näin ole vaihtoehto Kelan kuntoutuspsy-
koterapialle, vaan kuntoutuspsykoterapiaa pitäisi tarjota potilaalle esim. 
vasta siinä vaiheessa, kun asianmukaisesta hoidollisesta lyhytinterven-
tiosta ei ole ollut hyötyä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut räätälöidään kullekin potilaalle hänen 
yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti 
perus- ja erikoistason yhteistyönä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä selvittää keinoja parantaa 
nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja lisä-
tä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Masennus- ja ahdistuneisuusoireiden varhainen tunnistaminen ja alku-
vaiheen asianmukainen hoito ehkäisevät oireilun vaikeutumista ja kroo-
nistumista. Lyhytpsykoterapia oikein kohdennettuina on usein potilaalle 
riittävä sekä vaikuttava ja kustannustehokas interventio. Ryhmämuotoi-
sen hoidon tarjoaman vertaistuen avulla on mahdollista vähentää mie-
lenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Hannu Tuominen: Esitän lausunnon viimeisen kappaleen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia jälkeen lisättäväksi: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä selvittää keinoja parantaa no-
peaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja lisätä 
lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa. "

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Hannu Tuominen): Esitän lausun-
non viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia jälkeen lisättäväksi: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeä-
nä selvittää keinoja parantaa nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sai-
raanhoitajalle sekä keinoja lisätä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveyden-
huollossa. "

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sakari 
Männikkö, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Hannu Tuomisen vas-
taehdotuksen äänin 8 - 2 (tyhjää 3).

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite_Vanhanen_28.02.2018

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Reetta Vanhasen ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien lyhytterapioiden lisäämistä perusterveydenhuollossa ja psykiatri-
sessa avohoidossa:

”Lyhytpsykoterapialla tarkoitetaan yleensä 6–20 hoitokertaan rajoittu-
vaa, koulutetun psykoterapeutin antamaa psykologisiin menetelmiin 
pohjautuvaa psyykkisten vaikeuksien hoitoa. Psykoterapiassa on useita 
erilaisia suuntauksia, esim. kognitiivinen, psykodynaaminen tai ryhmäp-
sykoterapia.

Lyhytpsykoterapioita käytetään kansallisten Käypä Hoito -suositusten 
mukaisesti lievien tai keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöi-
den hoidossa. Valtaosa näistä potilaista hoidetaan hoidon porrasteisuu-
den mukaisesti perusterveydenhuollossa.

Helsingin terveysasemilla työskentelee 37 mielenterveys- ja päihdetyön 
sairaanhoitajaa. Heistä 20 on käynyt kaupungin järjestämän lyhytpsy-
koterapiakoulutuksen ja muut erityyppisiä perheterapian ja kognitiivisen 
tai ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksia. Työntekijöiden täy-
dennyskoulutus ja työnohjaus on jatkuvaa.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajien vastaa-
nottojen lisäksi terveysasemilla tarjotaan ryhmämuotoista hoitoa (ma-
sennuspotilaiden hoitoryhmät, ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoitoryh-
mä, unettomuudesta kärsivien hoitoryhmät). Palvelu on järjestetty koko 
Helsingin alueelle ja ryhmiin voi ilmoittautua itse kaupungin itsehoitosi-
vujen kautta. Tämän lisäksi terveysasemien potilaita ohjataan tarvit-
taessa suoraan psykiatria- ja päihdepalvelujen ryhmäterapiakeskuk-
seen ja fysioterapia- ja liikuntapalvelujen ryhmämuotoisiin hoitoihin. 

HUS Mielenterveystalon nettiterapiaan ohjattujen helsinkiläisten määrä 
on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna 2017 
noin 1000 potilasta) ja nettiterapian käyttö lyhytinterventiona lisääntyy 
edelleen.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat yleispsykiatrian ja päihdehoi-
don työryhmät tarjoavat lyhytinterventioita kaikkialle peruspalveluihin, 
lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman arki-
päivän sisällä avunpyynnöstä. Toiminta on aloitettu syksyllä 2017.

Jos perustasolla tarjottu hoito ei ole potilaalle riittävää, hänet ohjataan 
erikoistasolle esim. psykiatrian poliklinikalle. Psykiatrian poliklinikoiden 
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arviointityöryhmien tehtävänä on tarjota lyhytterapioita niitä tarvitseville. 
Potilaita voidaan tarvittaessa ohjata myös ostopalveluna hankittavaan 
lyhytpsykoterapiaan. Ostopalvelut täydentävät psykiatrian poliklinikoi-
den tarjoamia hoitoja. Myös HYKS Konsultaatiopoliklinikka voi ohjata 
siellä tutkittuja helsinkiläisiä potilaita HUS:n ostopalvelupsykoterapioi-
hin.

Kelan kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että hakijan työ- tai 
opiskelukyky on mielenterveydenhäiriön vuoksi uhattuna ja että hakija 
on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolme (3) 
kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon sisältyy tarpeellinen lääke-
tieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Suuri 
osa perusterveydenhuoltoon masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden 
takia hakeutuvista potilaista ei voi saada tai ei tarvitse Kelan tukemaa 
kuntoutuspsykoterapiaa. Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää 
ja korvata kuntoutuspsykoterapiaa silloin, kun sen edellytykset täytty-
vät. Lyhytpsykoterapiat eivät näin ole vaihtoehto Kelan kuntoutuspsy-
koterapialle, vaan kuntoutuspsykoterapiaa pitäisi tarjota potilaalle esim. 
vasta siinä vaiheessa, kun asianmukaisesta hoidollisesta lyhytinterven-
tiosta ei ole ollut hyötyä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut räätälöidään kullekin potilaalle hänen 
yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti 
perus- ja erikoistason yhteistyönä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Masennus- ja ahdistuneisuusoireiden varhainen tunnistaminen ja alku-
vaiheen asianmukainen hoito ehkäisevät oireilun vaikeutumista ja kroo-
nistumista. Lyhytpsykoterapia oikein kohdennettuina on usein potilaalle 
riittävä sekä vaikuttava ja kustannustehokas interventio. Ryhmämuotoi-
sen hoidon tarjoaman vertaistuen avulla on mahdollista vähentää mie-
lenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen tekemään val-
tuustoaloitteeseen 19.6.2018 mennessä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuustoaloite_Vanhanen_28.02.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 154
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Thomas Wallgrenin ym. sosiaali- ja terveydenhuollon valin-
nanvapausopasta koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoa-
loitteeseen valinnanvapausopasta koskevasta valtuustoaloitteesta:

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa on menossa eduskunnan hyväksyttäväksi. Mikäli 
8.3.2018 annettu lakiehdotus hyväksytään, sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeistaminen 
valinnanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on tämän jälkeen maa-
kunnan tehtävä, eikä Helsingin kaupungilla ole enää roolia tässä tehtä-
vässä. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että Helsingin kaupunki pa-
nostaa omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa laatuun, eettiseen mai-
neeseen ja viestintään, jotta ne pystyvät pärjäämään kilpailussa.

Asiakkaiden neuvonta

Valinnanvapauslakia koskevan ehdotuksen mukaan maakunnan on 
huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanvapauden piiriin kuu-
luvia palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa valinnanvapauden 
käyttämiseksi. Maakunnan on muun muassa ylläpidettävä asiakkaita 
varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista ja asiakassetelipal-
veluntuottajista. Myös suoran valinnan palvelujen tuottajan tulisi antaa 
asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Keskeisenä työvälineenä pal-
velujen yhteensovittamisessa asiakastasolla olisi palvelutarpeeseen 
perustuva asiakassuunnitelma. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palvelu-
ja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Palveluntuottajien valvonta lainsäädännön näkökulmasta

Valvonnasta säädetään valinnanvapauslaissa. Lainsäädäntöön perus-
tuvat kriteerit kaikille tuottajille ovat:

- Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä 
tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2018 21 (40)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/6
05.06.2018

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

-Palvelun tuottajan toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asian-
mukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.

- Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen 
tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmu-
kainen koulutus.

- Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, 
turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vas-
tuuhenkilö.

- Palvelun tuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmu-
kaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä varten laaditaan 
julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.

Palveluntuottajien tulisi olla palvelujen tuottamisesta annetun lain mu-
kaisessa rekisterissä ja olla liittyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin 
valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Muihin kuin maakunnan lii-
kelaitoksen osana toimiviin julkisiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja 
suunhoidon yksiköihin sekä henkilökohtaisen budjetin perusteella pal-
veluja tuottaviin tuottajiin sovellettaisiin lisäksi hyväksymismenettelyä.

Hallituksen 8.3.2018 annetun lain esitysluonnoksen § 59 mukaan pal-
veluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto muun muassa koko 
verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Verotuk-
seen liittyvien velvoitteiden hoitamisen tukemiseksi sekä julkisten varo-
jen turvaamiseksi palveluntuottajan tiedot säädettäisiin julkaistavaksi. 
Säännöksellä tavoitellaan näin yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja 
avoimuuden laajaa turvaamista valinnanvapausmallissa, jossa yksityi-
set yritykset toimivat julkisten palvelujen tuottajina. Laissa määritellyt 
julkistettavat tiedot ovat näin ollen asiakkaiden hyödynnettävissä ja 
lainsäädännön näkökulmasta nämä tiedot voidaan antaa asiakkaille 
heidän tehdessä valintoja palveluntuottajista.

Palveluntuottajien valvonta ja maakunnan asettamat ehdot

Maakunta valvoo alueellaan toimivia valinnanvapauden piirissä olevia 
palveluntuottajia. Laissa säädettyjen vaatimusten lisäksi maakunta voi 
asettaa hallintopäätöksellä palveluntuottajille ehtoja, joilla edistetään 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta eri väestöryhmien välillä ja alu-
eellisesti. Maakunnan tulee kuitenkin kohdella kaikkia hyväksyttyjä pal-
veluntuottajia tasapuolisesti. Maakunnan asettamat ehdot voivat kos-
kea esimerkiksi palvelujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palvelu-
ketjuja ja palvelujen yhteensovittamista sekä normaaliolojen häiriötilan-
teisiin ja poikkeusoloihin varautumista. Maakunta hyväksyy yksityiset 
suoran valinnan palveluntuottajat ja sen palveluyksiköt ja asiakasseteli-
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palveluntuottajat ilmoittautumismenettelyn kautta ja tekee sopimukset 
palveluntuottajien kanssa suoran valinnan palvelujen tuottamisesta. 

Tuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ehtoja valmistellaan par-
haillaan Uusimaa2019-hankkeessa. Maakunta määrittelee toimintansa 
osalta viime kädessä sen, miten ja millä tavoin asiakasohjaus, palve-
luntuottajien valvonta ja asiakkaiden neuvonta palveluntuottajien valin-
nassa käytännön tasolla järjestetään.

Valinnanvapauspilotit kokeilun alustana

Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön valinnanvapauspilotin hankehakuun yhdessä muiden Uuden-
maan kuntien kanssa ja saanut pilotteihin 50 milj. euroa. Mikäli edus-
kunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla päästään ennakolta 
kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista toimintaa sekä raken-
tamaan uudenlaisia toimintatapoja. Pilottien kautta saadaan kokemuk-
sia ja varmistetaan ohjauksen toimivimmat soveltamistavat tulevaa 
maakuntaa ajatellen. Piloteissa luodaan ja kokeillaan käytännön tasolla 
erilaisia palveluntuottajien valvonnan ja ohjauksen malleja sekä asia-
kasohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. Uudenmaan valin-
nanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakaspolun luominen, 
joka tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaat saavat tarvittavan 
avun ja tuen tuottajista valintojensa pohjaksi. Piloteista saatavaa tietoa 
tullaan hyödyntämään tulevan maakunnan toimintojen rakentamisessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän voi itse vaikuttaa omien palve-
lujensa suunnitteluun ja valintaan sekä saada tarvittavan avun ja tuen 
tuottajista valintojensa pohjaksi."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen 
loppuun seuraava virke: "Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että Hel-
singin kaupunki panostaa omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa laa-
tuun, eettiseen maineeseen ja viestintään, jotta ne pystyvät pärjää-
mään kilpailussa." 

Kannattaja: jäsen Esa Olavi Lehtopuro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausun-
non ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava virke: "Lautakunta pitää 
kuitenkin tärkeänä, että Helsingin kaupunki panostaa omien sosiaali- ja 
terveyspalveluidensa laatuun, eettiseen maineeseen ja viestintään, jot-
ta ne pystyvät pärjäämään kilpailussa." 

Jaa-äänet: 4
Ahto Apajalahti, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Esa 
Olavi Lehtopuro, Sakari Männikkö, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939

matleena.mikkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas Aloite Kvsto 28022018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon valtuutettu Thomas 
Wallgrenin ym. valtuustoaloitteeseen valinnanvapausopasta koskevas-
ta valtuustoaloitteesta:

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa on menossa eduskunnan hyväksyttäväksi. Mikäli 
8.3.2018 annettu lakiehdotus hyväksytään, sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja terveys-
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palvelujen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeistaminen 
valinnanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on tämän jälkeen maa-
kunnan tehtävä, eikä Helsingin kaupungilla ole enää roolia tässä tehtä-
vässä.

Asiakkaiden neuvonta

Valinnanvapauslakia koskevan ehdotuksen mukaan maakunnan on 
huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanvapauden piiriin kuu-
luvia palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa valinnanvapauden 
käyttämiseksi. Maakunnan on muun muassa ylläpidettävä asiakkaita 
varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista ja asiakassetelipal-
veluntuottajista. Myös suoran valinnan palvelujen tuottajan tulisi antaa 
asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Keskeisenä työvälineenä pal-
velujen yhteensovittamisessa asiakastasolla olisi palvelutarpeeseen 
perustuva asiakassuunnitelma. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palvelu-
ja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Palveluntuottajien valvonta lainsäädännön näkökulmasta

Valvonnasta säädetään valinnanvapauslaissa. Lainsäädäntöön perus-
tuvat kriteerit kaikille tuottajille ovat:

- Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä 
tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.

-Palvelun tuottajan toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asian-
mukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.

- Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen 
tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmu-
kainen koulutus.

- Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, 
turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vas-
tuuhenkilö.

- Palvelun tuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmu-
kaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä varten laaditaan 
julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.

Palveluntuottajien tulisi olla palvelujen tuottamisesta annetun lain mu-
kaisessa rekisterissä ja olla liittyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin 
valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Muihin kuin maakunnan lii-
kelaitoksen osana toimiviin julkisiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja 
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suunhoidon yksiköihin sekä henkilökohtaisen budjetin perusteella pal-
veluja tuottaviin tuottajiin sovellettaisiin lisäksi hyväksymismenettelyä.

Hallituksen 8.3.2018 annetun lain esitysluonnoksen § 59 mukaan pal-
veluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto muun muassa koko 
verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Verotuk-
seen liittyvien velvoitteiden hoitamisen tukemiseksi sekä julkisten varo-
jen turvaamiseksi palveluntuottajan tiedot säädettäisiin julkaistavaksi. 
Säännöksellä tavoitellaan näin yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja 
avoimuuden laajaa turvaamista valinnanvapausmallissa, jossa yksityi-
set yritykset toimivat julkisten palvelujen tuottajina. Laissa määritellyt 
julkistettavat tiedot ovat näin ollen asiakkaiden hyödynnettävissä ja 
lainsäädännön näkökulmasta nämä tiedot voidaan antaa asiakkaille 
heidän tehdessä valintoja palveluntuottajista.

Palveluntuottajien valvonta ja maakunnan asettamat ehdot

Maakunta valvoo alueellaan toimivia valinnanvapauden piirissä olevia 
palveluntuottajia. Laissa säädettyjen vaatimusten lisäksi maakunta voi 
asettaa hallintopäätöksellä palveluntuottajille ehtoja, joilla edistetään 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta eri väestöryhmien välillä ja alu-
eellisesti. Maakunnan tulee kuitenkin kohdella kaikkia hyväksyttyjä pal-
veluntuottajia tasapuolisesti. Maakunnan asettamat ehdot voivat kos-
kea esimerkiksi palvelujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palvelu-
ketjuja ja palvelujen yhteensovittamista sekä normaaliolojen häiriötilan-
teisiin ja poikkeusoloihin varautumista. Maakunta hyväksyy yksityiset 
suoran valinnan palveluntuottajat ja sen palveluyksiköt ja asiakasseteli-
palveluntuottajat ilmoittautumismenettelyn kautta ja tekee sopimukset 
palveluntuottajien kanssa suoran valinnan palvelujen tuottamisesta. 

Tuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ehtoja valmistellaan par-
haillaan Uusimaa2019-hankkeessa. Maakunta määrittelee toimintansa 
osalta viime kädessä sen, miten ja millä tavoin asiakasohjaus, palve-
luntuottajien valvonta ja asiakkaiden neuvonta palveluntuottajien valin-
nassa käytännön tasolla järjestetään.

Valinnanvapauspilotit kokeilun alustana

Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön valinnanvapauspilotin hankehakuun yhdessä muiden Uuden-
maan kuntien kanssa ja saanut pilotteihin 50 milj. euroa. Mikäli edus-
kunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla päästään ennakolta 
kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista toimintaa sekä raken-
tamaan uudenlaisia toimintatapoja. Pilottien kautta saadaan kokemuk-
sia ja varmistetaan ohjauksen toimivimmat soveltamistavat tulevaa 
maakuntaa ajatellen. Piloteissa luodaan ja kokeillaan käytännön tasolla 
erilaisia palveluntuottajien valvonnan ja ohjauksen malleja sekä asia-
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kasohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. Uudenmaan valin-
nanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakaspolun luominen, 
joka tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaat saavat tarvittavan 
avun ja tuen tuottajista valintojensa pohjaksi. Piloteista saatavaa tietoa 
tullaan hyödyntämään tulevan maakunnan toimintojen rakentamisessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän voi itse vaikuttaa omien palve-
lujensa suunnitteluun ja valintaan sekä saada tarvittavan avun ja tuen 
tuottajista valintojensa pohjaksi."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ja 14 muun 
valtuutetun valinnanvapausopasta koskevasta valtuustoaloitteesta 
19.6.2018 mennessä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939

matleena.mikkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas Aloite Kvsto 28022018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 155
Oikaisuvaatimus terveydenhuollon tutkimus- ja mittausvälineiden 
hankintaa koskevasta päätöksestä

HEL 2017-012869 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän perusteluissa esitetyin 
perustein hylätä Alere Oy Ab:n tekemän oikaisuvaatimuksen Tervey-
denhuollon tutkimus- ja mittausvälineiden hankintaa koskevasta lauta-
kunnan päätöksestä § 97, 10.4.2018. 

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus Alere Oy Ab

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Alere Oy Ab on tehnyt 2.5.2018 hankintaoikaisuvaatimuksen  sosiaali- 
ja terveyslautakunnan päätökseen § 97, 10.4.2018.
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Alere Oy Ab Oy:n oikaisuvaatimus (liite 1) kohdistuu CRP mittauslait-
teeseen ja siihen kuuluviin tuotteisiin (tarjouspyynnön positiot 179–
183), erityisesti positioon 180.

Alere Oy Ab ilmoittaa oikaisuvaatimuksessaan, että tarjousten vertailu-
taulukossa on tarjotun CRP mittauslaitteen testin hinnaksi ilmoitettu er-
heellisesti 15 kappaleen testiliuskapakkauksen hinta, jolloin hintavertai-
lussa Alere Oy Ab:n testiliuskan hinnaksi on tullut koko pakkauksen 
hinta, eikä yksittäisen testin hinta.

Lisäksi Alere Oy Ab katsoo oikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksi-
kön olisi tullut huomata tarjoajan ymmärtäneen väärin positioon 180 
pyydetty hinta, ja vaatii nyt oikaisuvaatimuksessaan sosiaali- ja ter-
veyslautakuntaa oikaisemaan Alere Oy Ab:n tarjouksessaan ilmoitta-
man hinnan yksikköhinnaksi.

Oikaisuvaatimuksen hylkäyksen perusteet

Hankintapalvelut on tutustunut Alere Oy Ab:n oikaisuvaatimukseen ja 
toteaa, että:

- tarjoaja vastaa antamastaan tarjouksesta kaikilta osin

- tarjoajan tulee tutustua tarkasti tarjouspyyntöön ja siihen, millaisena 
yksikkönä hinnat tulee ilmoittaa

- pos. 180 hinta on pyydetty yksikköhintana

- tarjoajana Alere Oy Ab on itse ilmoittanut antamassaan tarjoukses-
saan testiliuskan hinnan pakkaushintana, eikä hankintayksikkö ole 
muuttanut vertailutaulukkoon tarjoajan antamaa hintaa millään tavoin 

- hankintayksiköllä eikä sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole oikeutta 
muuttaa tarjoajan antamaa tarjousta.

Hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 1397/2016) tulkinnan mukaan 
hankintayksikkö voi halutessaan pyytää tarjoajilta täsmennyksiä tarjoa-
jien antamiin tietoihin silloin, kun kyseessä ovat tarjoajien asemaa ja 
kohtelua koskevat epäoleelliset puutteet, ristiriidat tai virheet. Hintojen 
osalta hankintayksiköllä on hankintalain mukaan mahdollisuus pyytää 
täsmennyksiä tilanteissa, joissa täsmennettävää hintaa ei käytetä tar-
jousvertailussa tai täsmennettävän hinnan vaikutus hintavertailussa on 
hyvin pieni.

Valinnan perusteena on ollut hinta 70 % ja laatu 30 %. Valittu toimittaja 
Orion Diagnostica Oy sai hinnasta vertailupisteitä 70 ja laadusta 20, eli 
vertailupisteet olivat yhteensä 90. 
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Alere Oy Ab sai hintavertailupisteitä 49,71 ja laatuvertailupisteitä 30, eli 
vertailupisteet olivat yhteensä 79,71. 

Hankintapalvelut on tarkastanut vertailutaulukon ja laskenut Alere Oy 
Ab:n CRP-mittauslaitteen kohderyhmän vertailupisteet oikaisuvaati-
muksessa esitetyllä tavalla. Hankintayksikkö toteaa, että vaikka Alere 
Oy Ab olisi ilmoittanut tarjouksessaan testiliuskan hinnan pyydettynä 
yksikköhintana, niin Alere Oy Ab olisi kutenkin saanut yhteisvertailupis-
teitä vähemmän kuin kohderyhmän voittanut tarjoaja. Mikäli Alere Oy 
Ab olisi ilmoittanut tarjouksessaan testiliuskalle pyydetyn hinnan yksik-
köhintana, niin silloin Alere Oy Ab olisi saanut hintavertailupisteitä 
52,60 ja laatupisteiden kanssa yhteenlasketut vertailupisteet olisivat ol-
leet siinä tapauksessa 82,60.

Valittu toimittaja CRP-mittarin kohderyhmässä ei olisi muuttunut. 

Hankintapalvelut toteaa, että Alere Oy Ab Oy:n oikaisuvaatimus ja siinä 
esitetyt vaatimukset ovat perusteettomia ja oikaisuvaatimus tulee koko-
naisuudessaan hylätä. Hankintapäätös § 97, 10.4.2018 pysyy voimas-
sa. Vertailutaulukkoon ei tule muutoksia, joten vertailutaulukkoa ei liite-
tä tämän päätöksen liitteeksi.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus Alere Oy Ab

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.04.2018 § 97

HEL 2017-012869 T 02 08 01 00

Päätös

A. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä terveydenhuollon tut-
kimus- ja mittauslaitteiden hankinnassa seuraavien tarjoajien tarjoukset 
ja solmia puitesopimukset seuraavien toimittajien kanssa:

- Berner Oy

- Itämeren Kauppasilta

- Medidyne Oy

- Med Kit Oy

- Mediq Suomi Oy

- Megra Oy

- OneMed Oy

- Orion Diagnostiikka Oy

- Otoplug Oy

- Pamark Oy

- Pedihealth Oy

- Seca Finland Oy

- Sharkmed Oy

- Suomen 3 M Oy.

Liitteenä olevasta vertailutaulukosta (liite 1) käyvät ilmi ne kohderyhmät 
ja positiot, joihin kukin tarjoaja on tullut valituksi puitesopimustoimitta-
jaksi.

B. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveystoimialan toimialajohtajan

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset 
sekä

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 341 2834

eeva.rantala(a)hel.fi
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§ 156
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 157
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 29.5.2018

89 § Päätös optiokauden käyttöönotosta hammaslaboratoriopalvelujen 
hankinnassa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 30.5.2018

90 § Ulkokuntalaisten terveydenhuollosta laskuttaminen, pysyväisohje 
PYSY023

91 § Kaupungin edustajien nimeäminen Aktiebolaget det Finlandss-
venska kompetenscentret på det sociala området (FSKC) hallitukseen 
v. 2018-2020

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 1.6.2018

92 § Valtuutus Oy Apotti Ab:lle, sopimusehtojen neuvottelu ja mallisopi-
muslausekkeiden päivittäminen tietosuojalainsäädännön edellyttämällä 
tavalla

93 § Määräys huollon tarpeen selvittämisestä Helppiseniorin ruotsinkie-
lisen asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijöille

94 § Pysyväisohje PYSY135, Kehitysvammaisten ja vammaisten henki-
löiden tukihenkilötoiminta

95 § Määräys huollon tarpeen selvttämisestä Helppiseniorin eteläisen 
asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijöille

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 22.5.2018

41 § Toimintakeskus Sofianlehto sekä Killinmäen toimipiste: tilapäinen 
sulkeminen 11.6. - 15.6.2018 varsinaisiin toimitiloihin muuton vuoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 23.5.2018

42 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Asumiskoti Viima, Tuisku Ter-
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veys- ja Sosiaalipalvelut Oy (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 25.5.2018

43 § Sosiaali-ja terveystoimiala, pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työ-
toiminnan hankinta

44 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Asumiskoti Tuisku (Salassa pi-
dettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 31.5.2018

46 § Lastensuojelun yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset 2018

47 § Virkasuhteen täyttäminen, vammaisten työ- ja päivätoiminnan 
päällikkö, työavain 7-612-18

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 29.5.2018

28 § Madetojan palvelutalon asukaspaikkojen vähentäminen

Hallintojohtaja 24.5.2018

21 § Hankinta, johtamisen kehittämisen konsultointipalvelut, sosiaali-ja 
terveystoimiala

Tietohallintopäällikkö 31.5.2018

20 § Asiakas-ja potilastietojärjestelmien konversiot ja migraatiot, Ai-
neistojen poimintaohjelmistojen määritysten toteuttaminen ATJ-järjes-
telmästä

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 158
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 24.5.2018

27 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset 
2018

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 30.5.2018

28 § Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan Koskelan omahoitotarvi-
kejakelun vuoden 2018 kesäajan toiminnan supistaminen

Käsittely

Esteelliset: terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Seija Meripaasi

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
Seija Meripaasi

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 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157 ja 158 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 155 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 156 §.

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.
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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

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 
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 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2018 40 (40)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

05.06.2018

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Daniel Sazonov

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.06.2018.


