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§ 167
Kouluterveydenhuollon palvelujen myyminen Helsingin eurooppa-
laiselle koululle ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen 
myyntiä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2018-006499 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myydä kouluterveydenhuollon pal-
veluja Helsingin eurooppalaiselle koululle kolmena päivänä viikossa lu-
kuvuonna 2018−2019.

Samalla lautakunta päätti, että sosiaalihuollon ja terveydenhuollon pal-
velujen myymisestä kuntalain 127 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla vähäisessä määrin päättää toimialajohtaja.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin eurooppalainen koulu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin eurooppalainen koulu on valtion ylläpitämä koulu, joka perus-
tettiin 1.1.2008. Koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Euroopan unio-
nin henkilöstön lapsia ja mahdollisuuksien mukaan toissijaisesti myös 
muita lapsia.

Eurooppalaisessa koulussa työskentelee kahtena päivänä viikossa so-
siaali- ja terveystoimialan palveluksessa oleva terveydenhoitaja. Koulu-
terveydenhuollon järjestäminen perustuu terveydenhuoltolain 16 §:ään. 
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Lisäksi koululla on työskennellyt koulun palkkaama sairaanhoitaja kol-
mena päivänä viikossa. Koulun rehtori on esittänyt, että kouluun rekry-
toitaisiin terveydenhoitaja, joka työskentelisi viitenä päivänä viikossa. 
Koulu vastaisi palkkakustannuksista 60 prosenttia ja sosiaali- ja ter-
veystoimiala 40 prosenttia, joten toimialan kustannukset säilyisivät en-
nallaan. Nykyisen järjestelyn ongelmana on ollut tietojen vaihto Helsin-
gin kaupungin terveydenhoitajan/koululääkärin ja koulun palkkaaman 
sairaanhoitajan välillä. Terveydenhoitaja ja koululääkäri käyttävät Pe-
gasos-potilastietojärjestelmää, ja koulun sairaanhoitajalla on oma rekis-
teri. Jotta tietojen vaihto on mahdollista työntekijöiden välillä, kaikilta 
vanhemmilta on pyydetty kirjallinen suostumus tietojen vaihtoon. Jos 
koululla työskentelee vain yksi henkilö, ja käytössä on yksi potilastieto-
järjestelmä, niin asiakkaiden kannalta kouluterveydenhuollon palvelu 
on yhtenäistä, sujuvaa, laadukasta ja turvallisempaa. Palvelukokonai-
suus on paremmin hallinnassa ja tietosuoja paremmin varmistettu.  

Eurooppalaisen koulun toiminta Helsingissä on kaupungin kannalta 
myönteinen asia. Se vastaa tavoitteeseen vahvistaa Helsingin kansain-
välistä kilpailukykyä. Monet kansainväliset hankkeet ja yritykset tuovat 
Helsinkiin asiantuntijoita, joilla on kouluikäisiä lapsia. Se on myös lisän-
nyt vieraskielistä koulutusta, jonka tarve on jatkuvassa kasvussa. Sosi-
aali- ja terveystoimiala haluaa osaltaan olla mukana tukemassa Helsin-
gin eurooppalaisen koulun toimintaa.

Palvelujen myynti on toimialan kannalta pieni, mutta tärkeä ja hyödylli-
nen pilotointi, josta saadaan kokemuksia palvelun muodostamisesta 
ostajan tarpeita vastaavaksi sekä palvelun hinnoittelusta ja sen tarjoa-
misesta. Tällä ja tämän tyyppisillä pilotoinneilla voidaan myös edistää 
pienimuotoista kokeilukulttuuria palvelutuotannossa.

Järjestely on tarkoitus toteuttaa siten, että työsopimuksen tekevät työn-
tekijä ja sosiaali- ja terveystoimiala, joka myy 60 prosenttia terveyden-
hoitajan työpanoksesta eurooppalaiselle koululle. Toimiala vastaa kai-
kista työsuhteen kustannuksista sekä työn johdosta ja valvonnasta. 
Koululle myydään nimenomaan palvelua, eikä toimiala vuokraa järjes-
telyssä työvoimaa.

Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt 
tehtävät. Kouluterveydenhuollon palvelujen myynti kuuluu kaupungin 
kuntalain 7 §:ssä säädettyyn toimialaan, kun palvelujen myynti ei louk-
kaa yhdenvertaisuutta, esimerkiksi kouluterveydenhuollon ja oppilas- ja 
opiskelijahuollon palvelujen järjestämistä muille helsinkiläisille opiskeli-
joille. Puhtaasti kaupallisen toiminnan ei katsota kuuluvan kunnan toi-
mialaan, joten kouluterveydenhuollon palvelut myydään eurooppalai-
selle koululle hinnalla, joka vastaa niiden tuottamisesta ja tarjoamisesta 
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aiheutuneita kustannuksia. Ajalle 6.8.2018−16.6.2019 laskettuna ter-
veydenhoitajan palkkakustannuksista 60 prosenttia olisi 24 000 euroa. 

Kuntalain 126 §:n 1 momentti edellyttää, että kunnan hoitaessa lain 7 
§:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on an-
nettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoi-
dettavaksi. Poikkeuksena tästä yhtiöittämisvelvollisuudesta on lain 127 
§:n 1 momentin 1 kohdan perusteella toiminnan vähäisyys.

Vähäisyyttä tarkasteltaessa otetaan huomioon itse toiminta suhteessa 
sanotun toiminnan markkinoihin eli tässä terveydenhuolloin markkinoi-
hin. Tässä voidaan tarkastella terveydenhuollon palveluita kokonaisuu-
tena, ei siis vain kouluterveydenhuoltoa, koska siinä ei ole sellaisia eri-
tyispiirteitä, että se muodostaisi oman erillisen kokonaisuutensa. 

Kun otetaan huomioon, että toiminnallisesti ja taloudellisesti kysymys 
on volyymiltään verraten pienestä osuudesta, on perusteita pitää toi-
mintaa kuntalain tarkoittamana vähäisenä toimintana siten, ettei toimin-
taa ole tarvetta yhtiöittää.

Toiminnan laajuuden arvioinnissa on konsultoitu kaupungin oikeuspal-
veluita.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialalautakunta 
valvoo, että toimialan toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion se-
kä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoittei-
den mukaista, joten lautakunta voi päättää asiasta.

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan toimielimen pää-
töksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin 
päätä, joten sopimuksen palveluiden myymisestä allekirjoittaisi sosiaali- 
ja terveystoimialan puolelta toimialajohtaja.

Koulu on valtion, joten sopimus voidaan tehdä koulun tai vaihtoehtoi-
sesti opetushallituksen edustajan kanssa.

Toimialajohtajan määräämistä päättämään sosiaalihuollon ja tervey-
denhuollon palvelujen vähäisestä myymisestä puoltaa valmistelun ja 
päätöksenteon nopeus.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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