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§ 19
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 Kati Juvan ja varatarkasta-
jaksi jäsen Mari Rantasen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Johtavat ylilääkärit Lars Rosengren ja Raija Puustinen olivat kutsuttui-
na asiantuntijoina läsnä kokouksessa terveysasematoimintaa ja sen 
kehittämistä koskevaa selvitystä käsiteltäessä.

Asian käsittelyn alussa puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Karita 
Toijonen, kunnes puheenjohtaja Sanna Vesikansa saapui kokoukseen. 
Asian esittelijänä puolestaan toimi hallintojohtaja Tiina Mäki, kunnes 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen saapui ko-
koukseen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut 
tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan kokouksessa):

Kaupunginvaltuusto § 4, 16.1.2019:

Kaupunginvaltuusto
-myönsi Saku Etholénille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja
-valitsi Antti Vainionpään jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
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Selvitys terveysasematoiminnasta ja sen kehittämisestä sisältäen kat-
sauksen terveys- ja hyvinvointikeskus -toimintamallin tilanteesta ja ke-
hittämis- ja jatkojalkautussuunnitelmista. Johtavat ylilääkärit Lars Ro-
sengren ja Raija Puustinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

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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§ 21
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiasta

HEL 2018-012640 T 00 01 01

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiasta:

"Kiinteistöstrategisten linjausten osalta sosiaali- ja terveyslautakunta to-
teaa, että sosiaali- ja terveystoimialalla on palvelujen uudistamista ja 
palveluverkkoa koskevat linjaukset vuodelta 2014 sekä Sairaala-aluevi-
sion 2030 linjaukset sairaala-alueiden tulevasta käytöstä vuodelta 
2016. Sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen rungon muodostavat ter-
veys- ja hyvinvointikeskukset, perhekeskukset ja monipuoliset palvelu-
keskukset, joihin kootaan monialaisesti paljon erilaisia palveluja. Palve-
lukeskusten sijoittumista tarkastellaan kaupunkitasolla.

Väestömäärän kasvu, väestön ikääntyminen ja palvelujen uudistami-
nen aiheuttavat myös sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä tarpei-
ta uudis- ja peruskorjausrakentamiselle. Sekä uudis- että peruskorjaus-
rakentamisen tulee sosiaali- ja terveystoimialan näkökulmasta toteutua 
huomattavasti nykyistä viiveettömämmin, jotta palvelut vastaisivat 
asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja varmistaisivat palvelutuotannon kil-
pailukyvyn. Myös vuoden 2019 talousarviossa todetaan, että ”Inves-
tointiohjelmassa olevia sosiaali- ja terveystoimen investointeja, erityi-
sesti palveluasumiseen, monipuolisiin palvelukeskuksiin, terveys- ja hy-
vinvointikeskuksiin sekä vammais- ja lastensuojelun hankkeisiin vie-
dään aktiivisesti eteenpäin. Kaupunki varmistaa tarvittaessa esim. He-
kan edellytykset toteuttaa hankkeita."

Palvelukeskusten saavutettavuuden varmistamiseksi kaupungin tulisi 
omistaa tontteja ja kiinteistöjä joukkoliikenteen, erityisesti raideliiken-
teen solmukohdissa, joihin palveluja pitää tulevaisuudessa sijoittaa ny-
kyistä enemmän. Tonttien puuttuminen johtaa siihen, että tärkeimpien 
palvelujen tarkoituksenmukainen sijoittuminen oikeisiin paikkoihin vii-
västyy kohtuuttomasti.

Kaupungin olisi syytä edistää senioritalojen rakentamista sekä asunto-
jen varaamista iäkkäille monipuolisten palvelukeskusten läheisyyteen 
ns. välimuotoisen asumisen turvaamiseksi ikääntyneille varmistaen kui-
tenkin monipuolisen palvelukeskuksen lähialueen säilymisen ikäraken-
teeltaan monipuolisena.
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Toimitilastrategiassa on esitetty keinoja muuttuviin ja nopeutuviin tila-
tarpeisiin varautumiseen tekemällä mm. palvelutilaverkkoselvityksiä. 
Kaupungin sisäiset palveluverkkoselvitykset eivät välttämättä vastaa 
sosiaali- ja terveystoimialan tilojen tarpeeseen. Mahdollinen maakunta- 
ja sote-uudistus edellyttää kaupunkitasoa laajempaakin palvelujen tar-
kastelualuetta.

Kiinteistöstrategian yhtenä keskeisenä linjauksena on asukkaiden osal-
lisuuden edistäminen avaamalla tiloja asukaskäyttöön. Sosiaali- ja ter-
veystoimen osalta tilojen avaamista asukaskäyttöön on harkittava ta-
pauskohtaisesti, sillä sosiaali- ja terveystoimialan tilat ovat usein erityis-
tiloja, joilla on muun muassa asiakkaisiin ja henkilöstöön, laitteistoon, 
turvallisuuteen ja salassapitoon sekä puhtauteen liittyy erityisvaatimuk-
sia. 

Omistajapoliittisten linjausten osalta tilojen toimivuus ja esteettömyys 
ovat ensisijainen kriteeri sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitiloissa. 
Kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset vaatimukset saattavat olla 
ristiriidassa toiminnallisuuden kanssa.

Kiinteistöstrategiassa tulisi huomioida riittävien vanhusten ja vammais-
ten ympärivuorokautiseen hoivaan soveltuvien rakennusten ja tilojen 
saaminen kaupungin tai kaupungin hallinnoimien säätiöiden tai kaupun-
gin omien yhtiöiden omistukseen. Näissä tiloissa voitaisiin toteuttaa 
kaupungin omaa tai ostopalveluna toteutettavaa hoivaa. Omat tilat var-
mistaisivat paremmin yllättävissä ongelmissa ja muutostilanteissa hoi-
van laadun, jatkuvuuden ja turvallisuuden myös ostopalveluissa.

Kiinteistöstrategiset linjaukset terveellisten ja turvallisten toimitilojen 
osalta ovat tärkeät. Käyttäjien havaitsemat ongelmat tulee korjata viipy-
mättä, jotta voidaan varmistaa tilojen turvallisuus ja terveellisyys. Tämä 
edellyttää tiivistä yhteistyötä kiinteistöhuollon ja käyttäjien välillä.

Kiinteistöstrategiassa esitetään, että kaupungin toimitilojen tulee olla 
käyttökunnossa eli toimivia, terveellisiä ja turvallisia koko elinkaarensa 
ajan. Sosiaali- ja terveystoimialan tiloissa toimitaan usein ympäri vuoro-
kauden, jolloin kulumiseen on varauduttava eri tavalla kuin toimistokiin-
teistöissä. On tärkeää varmistaa kiinteistön elinkaaren aikana, että kor-
jaustoimenpiteet tai korvaavien tilojen hankinta toteutetaan riittävän 
ajoissa, jotta korjausvelan takia ei tarvitse siirtää toimintaa muualle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunkikonserniin kuulu-
vien säätiöiden käytössä olevien kaupungin kiinteistöjen korjaustarpeet 
huomioidaan tasavertaisesti kaupungin omassa käytössä olevien kiin-
teistöjen kanssa.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen erityistarpeet pitää ottaa huomioon, kun 
korjausinvestointeja priorisoidaan ja aikataulutetaan. Korjaustoimien ai-
kana käytössä pitää olla toimintaan soveltuvat väistötilat, joissa toteutu-
vat toiminnan, puhtauden, turvallisuuden ja salassapitovelvollisuuden 
vaatimukset. Usein väistötilojen tarpeelle syynä ovat nimenomaan si-
säilmaongelmat.

Rakentamisvaiheen laadunvalvonta vaatii resursseja ja korjausvelvoit-
teiden huomioimista myös toiminnallisen muutostyöhankkeen kohdalla. 
Valvojan tehdessä toimenpidesuosituksia laadun varmistamiseksi, tu-
lee varmistaa, että toimenpiteet myös toteutetaan. Valvojien vaateiden 
tulisi olla velvoittavia, mikäli ne ovat linjassa rakennuksen korjaustar-
peiden suhteen.

Ylläpito, korjaus ja turvallisten tilojen oikea käyttö takaavat hyvän sisäil-
man. Tämä edellyttää eri osapuolten, kuten tilojen käyttäjien, kiinteistö-
huollon ja tilojen omistajan välistä tiivistä yhteistyötä.  

Mahdollisten sisäilmaongelmien aiheuttajan selvittäminen ja tutkimustu-
losten raportointi edellyttävät oikea-aikaista viestintää. Sisäilma-asian-
tuntijoiden tulee tulkita sisäilmatutkimusten tulokset käyttäjille, jotta 
väärät tulkinnat ja huhut eivät lähde liikkeelle. Kaikki tehdyt kunto- ja si-
säilmatutkimukset tulee saattaa julkisiksi ja helposti saataville.

Sisäilmaa heikentää myös se, että tiloihin saatetaan sijoittaa enemmän 
henkilökuntaa tai asiakkaita kuin tilojen ja esimerkiksi ilmanvaihdon mi-
toitus sallii. On tärkeää, että henkilökunta tietää rakennuksen tilojen 
käyttötarkoitukset ja ilmanvaihdon mitoitukset, jotta ei tietämättään hei-
kennä sisäilman laatua. Toimijoiden on saatava riittävä perehdytys esi-
merkiksi huonekohtaisten säätimien käyttöön. Tietämättömyydestä joh-
tuva virheellinen käyttö ja siitä johtuvat sisäilmaongelmat pitää minimoi-
da.

Lausuntopyynnön liitteenä oleva sisäilma-ohjelma on keskeneräinen, 
siitä puuttuvat selkeät toimenpide-ehdotukset eikä se huomioi sosiaali- 
ja terveystoimen tiloja. Myös sosiaali- ja terveystoimen tilojen tulee olla 
rakenteiltaan ja sisäilmaltaan terveitä ja turvallisia. Tämä korostuu eri-
tyisesti lasten ja nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden ympärivuoro-
kautisissa palveluissa, joissa asiakkaat oleskelevat ympärivuorokauti-
sesti pitkiä aikoja tai pysyvästi.

HUS:n iho- ja allergiasairaalassa on keväällä 2018 toimintansa aloitta-
nut sisäilmakeskus, eikä ole tarkoituksenmukaista perustaa Helsingin 
kaupungille omaa sisäilmapoliklinikkaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Kiinteistöstrategia on tärkeä väline vaikuttaa tilojen käyttäjien tervey-
teen ja hyvinvointiin. Tilojen käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin kan-
nalta on keskeistä, että tilat ovat toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja 
turvallisia."

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnon kuu-
denteen kappaleeseen lisättiin maininta esteettömyydestä, jonka jäl-
keen kappale kuului seuraavasti: "Omistajapoliittisten linjausten osalta 
tilojen toimivuus ja esteettömyys ovat ensisijaisia kriteerejä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toimitiloissa. Kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelli-
set vaatimukset saattavat olla ristiriidassa toiminnallisuuden kanssa."

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tapio Bergholm: Tehdään lausunnon kuudennen ja seitsemän-
nen kappaleen väliin lisäys: "Kiinteistöstrategiassa tulisi huomioida riit-
tävien vanhusten ja vammaisten ympärivuorokautiseen hoivaan sovel-
tuvien rakennusten ja tilojen saaminen kaupungin tai kaupungin hallin-
noimien säätiöiden tai kaupungin omien yhtiöiden omistukseen. Näissä 
tiloissa voitaisiin toteuttaa kaupungin omaa tai ostopalveluna toteutetta-
vaa hoivaa. Omat tilat varmistaisivat paremmin yllättävissä ongelmissa 
ja muutostilanteissa hoivan laadun, jatkuvuuden ja turvallisuuden myös 
ostopalveluissa."

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Tehdään seuraava lisäys lausunnon kahdeksan-
nen kappaleen jälkeen: 
”Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunkikonserniin kuu-
luvien säätiöiden käytössä olevien kaupungin kiinteistöjen korjaustar-
peet huomioidaan tasavertaisesti kaupungin omassa käytössä olevien 
kiinteistöjen kanssa.”

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Seija Muurinen: Tehdään seuraava lisäys lausunnon kolmannen 
kappaleen jälkeen: 
"Kaupungin olisi syytä edistää senioritalojen rakentamista sekä asunto-
jen varaamista iäkkäille monipuolisten palvelukeskusten läheisyyteen 
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ns. välimuotoisen asumisen turvaamiseksi ikääntyneille varmistaen kui-
tenkin monipuolisen palvelukeskuksen lähialueen säilymisen ikäraken-
teeltaan monipuolisena."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon toiseen kappaleeseen li-
säys: "Kasvavien väliaikaisratkaisujen kustannusten ja kumuloituvien 
haitallisten sosiaalisten ja terveysvaikutusten estämiseksi korjausvel-
kaa tulisi kuroa umpeen mahdollisimman tehokkaasti. Jotta korjausvel-
kaa voitaisiin saada lyhennettyä nopeammin kuin kiinteistöstrategiassa 
arvioidussa 20 vuodessa, korjausten ja korvaavien investointien tasoa 
on pyrittävä nostamaan entisestään."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon kolmanteen kappaleeseen 
lisäys: "Sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta on kriittistä säilyt-
tää mahdollisuus tiloihin ja tontteihin, jotka mahdollistavat palvelut lä-
hellä käyttäjiä."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon kuudenteen kappaleeseen 
lisäys: "Luopumisen pitää olla pitkällä tähtäyksellä taloudellisesti kan-
nattavampaa kuin vuokraaminen ja että tila voidaan säilyttää ja ylläpi-
tää, jos vuokraaminen on tarkoituksenmukaista yhdistysten, säätiöiden 
tai vastaavien kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamien esim. täyden-
tävien, lisäävien sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 7:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon kuudenteen kappaleeseen 
lisäys: "Lähtökohtana tonttien ja kiinteistöjen luopumiselle pitää olla se, 
että kaupungin on voitava näyttää, ettei tilalla ole kaupungille tai kau-
punkilaisille arvoa. Arvoa voi olla myös esimerkiksi strateginen omai-
suuden hallinta vuokraamisen muodossa."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
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Vastaehdotus 8:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon kuudenteen kappaleeseen 
lisäys: "Jos perustetaan kiinteistökehitysryhmä, jolla on valtuudet laatia 
kiinteistöistä luopumisen linjaukset ja toteuttamissuunnitelma, niin nä-
mä linjaukset ja toteuttamissuunnitelma täytyy käsitellä ja hyväksyä 
myös kiinteistöjen käyttöä koskevan toimialan lautakunnassa.”

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 9:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon kahdeksanteen kappalee-
seen lisäys: “Toimistotiloissa voidaan hyödyntää monitilaympäristöjä, 
mutta erityisesti runsaasti potilas/asiakastyötä sisältävillä sektoreilla on 
työntekijöille taattava henkilösuojan ja luottamuksellisuuden turvaavat 
kohtaamistilat potilas/asiakaskohtaamisille.”

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 10:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon kymmenenteen kappalee-
seen lisäys: "Jotta laatutavoitteisiin voitaisiin päästä, niin huomiota ra-
kentamisen aikaiseen valvontaan tulee kiinnittää huomiota. Rakentami-
sessa ilmenneet ongelmat yhdistettyinä kasvaviin vaatimuksiin energia-
tehokkuudesta edellyttävät, että kaupungin rakentamisen valvontaa pa-
rannetaan vastaavasti."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 11:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon kymmenenteen kappalee-
seen lisäys: "Rakentamisen laatua voidaan parantaa kannustamalla ot-
tamaan käyttöön laatua ja erityisesti sisäilmaongelmia vähentäviä käy-
täntöjä. Otetaan kosteudenhallinnan tukemiseksi käyttöön menettelyta-
pa Kuivaketju 10."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 12:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon neljänneksi viimeiseen 
kappaleeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisäys: 
“Kaikki tehdyt kunto- ja sisäilmatutkimukset tulee saattaa julkisiksi ja 
helposti saataville.”

Kannattaja: jäsen Ahto Apajalahti

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Antti Vainionpään vastaehdotuksen.
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Vastaehdotus 13:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon neljänneksi viimeiseen 
kappaleeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisäys: 
"Lisätään kriteerit sille, milloin lähdetään tekemään kunto- tai sisäilma-
tutkimuksia. Tilojen käyttäjien selkeät tarpeet ja toiveet riittävien kunto- 
tai sisäilmatutkimuksien teettämisestä tulisi mahdollistaa."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 14:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon toiseksi viimeiseen kappa-
leeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisäys: "Tur-
vataan sisäilmaongelmista oireista kärsiville kaupungin työntekijöil-
le/koululaisille/opiskelijoille oikeus siirtyä oireettomiin vastaaviin toimiti-
loihin. Kriteerinä sisäilmaongelmista oireista kärsimisestä pidetään 
työ/koulu/kaupungin terveydenhuollon kanssa käsiteltyä toistuvaa on-
gelmaa ja/tai sairaslomia oireiden vuoksi. Erillistä diagnoosia esim. ast-
masta tai muusta vakavasta hengitysteiden sairaudesta tai allergiasta 
ei tarvita."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 15:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon toiseksi viimeiseen kappa-
leeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia muutos: 
"HUS:n iho- ja allergiasairaalassa on keväällä 2018 toimintansa aloitta-
nut sisäilmakeskus. Mikäli sisäilmakeskuksen kapasiteetti ei riitä kau-
pungin tarpeisiin, harkitsee kaupunki oman sisäilmapoliklinikan perus-
tamista varmistaakseen sujuvan ja joustavan hoitoon pääsyn kaupunki-
laisille."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 16:
Jäsen Antti Vainionpää: Tehdään lausunnon toiseksi viimeiseen kappa-
leeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisäys: "HUS 
iho- ja allergiasairaalan sisäilmakeskuksessa ja mahdollisella kaupun-
gin omalla sisäilmapoliklinikalla tulisi olla myös sosiaalialan ammattilai-
sia tukemassa sosiaalisissa ja etuuskysymyksissä, joita sisäilmasta 
sairastuneilla usein on."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti yhdestä vastaehdotuksesta:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Tapio Bergholm)

Jaa-äänet: 5
Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Matias Pajula, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 7
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Mari 
Rantanen, Karita Toijonen, Antti Vainionpää

Tyhjä: 1
Laura Nordström

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 7 - 5 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan lausun-
non.

Jäsen Antti Vainionpää jätti lausunnosta seuraavan eriävän mielipiteen:

Lausunnon toiseen kappaleeseen lisäys: "Kasvavien väliaikaisratkaisu-
jen kustannusten ja kumuloituvien haitallisten sosiaalisten ja terveys-
vaikutusten estämiseksi korjausvelkaa tulisi kuroa umpeen mahdolli-
simman tehokkaasti. Jotta korjausvelkaa voitaisiin saada lyhennettyä 
nopeammin kuin kiinteistöstrategiassa arvioidussa 20 vuodessa, kor-
jausten ja korvaavien investointien tasoa on pyrittävä nostamaan enti-
sestään."

Lausunnon kolmanteen kappaleeseen lisäys: "Sosiaali- ja terveyspal-
veluiden näkökulmasta on kriittistä säilyttää mahdollisuus tiloihin ja 
tontteihin, jotka mahdollistavat palvelut lähellä käyttäjiä."

Lausunnon kuudenteen kappaleeseen lisäys: "Lähtökohtana tonttien ja 
kiinteistöjen luopumiselle pitää olla se, että kaupungin on voitava näyt-
tää, ettei tilalla ole kaupungille tai kaupunkilaisille arvoa. Arvoa voi olla 
myös esimerkiksi strateginen omaisuuden hallinta vuokraamisen muo-
dossa."

Lausunnon kuudenteen kappaleeseen lisäys: "Luopumisen pitää olla 
pitkällä tähtäyksellä taloudellisesti kannattavampaa kuin vuokraaminen 
ja että tila voidaan säilyttää ja ylläpitää, jos vuokraaminen on tarkoituk-
senmukaista yhdistysten, säätiöiden tai vastaavien kolmannen sektorin 
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toimijoiden tarjoamien esim. täydentävien, lisäävien sosiaali- ja terveys-
palveluiden kannalta."

Lausunnon kuudenteen kappaleeseen lisäys: "Jos perustetaan kiinteis-
tökehitysryhmä, jolla on valtuudet laatia kiinteistöistä luopumisen lin-
jaukset ja toteuttamissuunnitelma, niin nämä linjaukset ja toteuttamis-
suunnitelma täytyy käsitellä ja hyväksyä myös kiinteistöjen käyttöä kos-
kevan toimialan lautakunnassa.”

Lausunnon kahdeksanteen kappaleeseen lisäys: “Toimistotiloissa voi-
daan hyödyntää monitilaympäristöjä, mutta erityisesti runsaasti poti-
las/asiakastyötä sisältävillä sektoreilla on työntekijöille taattava henkilö-
suojan ja luottamuksellisuuden turvaavat kohtaamistilat potilas/asiakas-
kohtaamisille.”

Lausunnon kymmenenteen kappaleeseen lisäys: "Rakentamisen laatua 
voidaan parantaa kannustamalla ottamaan käyttöön laatua ja erityisesti 
sisäilmaongelmia vähentäviä käytäntöjä. Otetaan kosteudenhallinnan 
tukemiseksi käyttöön menettelytapa Kuivaketju 10."

Lausunnon kymmenenteen kappaleeseen lisäys: "Jotta laatutavoittei-
siin voitaisiin päästä, niin huomiota rakentamisen aikaiseen valvontaan 
tulee kiinnittää huomiota. Rakentamisessa ilmenneet ongelmat yhdis-
tettyinä kasvaviin vaatimuksiin energiatehokkuudesta edellyttävät, että 
kaupungin rakentamisen valvontaa parannetaan vastaavasti."

Lausunnon neljänneksi viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hy-
vinvointivaikutusten arviointia lisäys: “Kaikki tehdyt kunto- ja sisäilma-
tutkimukset tulee saattaa julkisiksi ja helposti saataville.”

Lausunnon neljänneksi viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hy-
vinvointivaikutusten arviointia lisäys: "Lisätään kriteerit sille, milloin läh-
detään tekemään kunto- tai sisäilmatutkimuksia. Tilojen käyttäjien sel-
keät tarpeet ja toiveet riittävien kunto- tai sisäilmatutkimuksien teettämi-
sestä tulisi mahdollistaa."

Lausunnon toiseksi viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia lisäys: "Turvataan sisäilmaongelmista oireis-
ta kärsiville kaupungin työntekijöille/koululaisille/opiskelijoille oikeus siir-
tyä oireettomiin vastaaviin toimitiloihin. Kriteerinä sisäilmaongelmista 
oireista kärsimisestä pidetään työ/koulu/kaupungin terveydenhuollon 
kanssa käsiteltyä toistuvaa ongelmaa ja/tai sairaslomia oireiden vuoksi. 
Erillistä diagnoosia esim. astmasta tai muusta vakavasta hengitystei-
den sairaudesta tai allergiasta ei tarvita."

Lausunnon viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hyvinvointivai-
kutusten arviointia muutos: "HUS:n iho- ja allergiasairaalassa on ke-
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väällä 2018 toimintansa aloittanut sisäilmakeskus. Mikäli sisäilmakes-
kuksen kapasiteetti ei riitä kaupungin tarpeisiin, harkitsee kaupunki 
oman sisäilmapoliklinikan perustamista varmistaakseen sujuvan ja 
joustavan hoitoon pääsyn kaupunkilaisille."

Lausunnon viimeiseen kappaleeseen ennen terveys- ja hyvinvointivai-
kutusten arviointia lisäys: "HUS iho- ja allergiasairaalan sisäilmakes-
kuksessa ja mahdollisella kaupungin omalla sisäilmapoliklinikalla tulisi 
olla myös sosiaalialan ammattilaisia tukemassa sosiaalisissa ja etuus-
kysymyksissä, joita sisäilmasta sairastuneilla usein on."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöstrategia_2018-12-02.doc
2 Sisäilmaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiasta:

"Kiinteistöstrategisten linjausten osalta sosiaali- ja terveyslautakunta to-
teaa, että sosiaali- ja terveystoimialalla on palvelujen uudistamista ja 
palveluverkkoa koskevat linjaukset vuodelta 2014 sekä Sairaala-aluevi-
sion 2030 linjaukset sairaala-alueiden tulevasta käytöstä vuodelta 
2016. Sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen rungon muodostavat ter-
veys- ja hyvinvointikeskukset, perhekeskukset ja monipuoliset palvelu-
keskukset, joihin kootaan monialaisesti paljon erilaisia palveluja. Palve-
lukeskusten sijoittumista tarkastellaan kaupunkitasolla.

Väestömäärän kasvu, väestön ikääntyminen ja palvelujen uudistami-
nen aiheuttavat myös sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä tarpei-
ta uudis- ja peruskorjausrakentamiselle. Sekä uudis- että peruskorjaus-
rakentamisen tulee sosiaali- ja terveystoimialan näkökulmasta toteutua 
huomattavasti nykyistä viiveettömämmin, jotta palvelut vastaisivat 
asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja varmistaisivat palvelutuotannon kil-
pailukyvyn. Myös vuoden 2019 talousarviossa todetaan, että ”Inves-
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tointiohjelmassa olevia sosiaali- ja terveystoimen investointeja, erityi-
sesti palveluasumiseen, monipuolisiin palvelukeskuksiin, terveys- ja hy-
vinvointikeskuksiin sekä vammais- ja lastensuojelun hankkeisiin vie-
dään aktiivisesti eteenpäin. Kaupunki varmistaa tarvittaessa esim. He-
kan edellytykset toteuttaa hankkeita."

Palvelukeskusten saavutettavuuden varmistamiseksi kaupungin tulisi 
omistaa tontteja ja kiinteistöjä joukkoliikenteen, erityisesti raideliiken-
teen solmukohdissa, joihin palveluja pitää tulevaisuudessa sijoittaa ny-
kyistä enemmän. Tonttien puuttuminen johtaa siihen, että tärkeimpien 
palvelujen tarkoituksenmukainen sijoittuminen oikeisiin paikkoihin vii-
västyy kohtuuttomasti.

Toimitilastrategiassa on esitetty keinoja muuttuviin ja nopeutuviin tila-
tarpeisiin varautumiseen tekemällä mm. palvelutilaverkkoselvityksiä. 
Kaupungin sisäiset palveluverkkoselvitykset eivät välttämättä vastaa 
sosiaali- ja terveystoimialan tilojen tarpeeseen. Mahdollinen maakunta- 
ja sote-uudistus edellyttää kaupunkitasoa laajempaakin palvelujen tar-
kastelualuetta.

Kiinteistöstrategian yhtenä keskeisenä linjauksena on asukkaiden osal-
lisuuden edistäminen avaamalla tiloja asukaskäyttöön. Sosiaali- ja ter-
veystoimen osalta tilojen avaamista asukaskäyttöön on harkittava ta-
pauskohtaisesti, sillä sosiaali- ja terveystoimialan tilat ovat usein erityis-
tiloja, joilla on muun muassa asiakkaisiin ja henkilöstöön, laitteistoon, 
turvallisuuteen ja salassapitoon sekä puhtauteen liittyy erityisvaatimuk-
sia. 

Omistajapoliittisten linjausten osalta tilojen toimivuus on ensisijainen 
kriteeri sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitiloissa. Kulttuurihistorialliset 
ja rakennustaiteelliset vaatimukset saattavat olla ristiriidassa toiminnal-
lisuuden kanssa.

Kiinteistöstrategiset linjaukset terveellisten ja turvallisten toimitilojen 
osalta ovat tärkeät. Käyttäjien havaitsemat ongelmat tulee korjata viipy-
mättä, jotta voidaan varmistaa tilojen turvallisuus ja terveellisyys. Tämä 
edellyttää tiivistä yhteistyötä kiinteistöhuollon ja käyttäjien välillä.

Kiinteistöstrategiassa esitetään, että kaupungin toimitilojen tulee olla 
käyttökunnossa eli toimivia, terveellisiä ja turvallisia koko elinkaarensa 
ajan. Sosiaali- ja terveystoimialan tiloissa toimitaan usein ympäri vuoro-
kauden, jolloin kulumiseen on varauduttava eri tavalla kuin toimistokiin-
teistöissä. On tärkeää varmistaa kiinteistön elinkaaren aikana, että kor-
jaustoimenpiteet tai korvaavien tilojen hankinta toteutetaan riittävän 
ajoissa, jotta korjausvelan takia ei tarvitse siirtää toimintaa muualle.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen erityistarpeet pitää ottaa huomioon, kun 
korjausinvestointeja priorisoidaan ja aikataulutetaan. Korjaustoimien ai-
kana käytössä pitää olla toimintaan soveltuvat väistötilat, joissa toteutu-
vat toiminnan, puhtauden, turvallisuuden ja salassapitovelvollisuuden 
vaatimukset. Usein väistötilojen tarpeelle syynä ovat nimenomaan si-
säilmaongelmat.

Rakentamisvaiheen laadunvalvonta vaatii resursseja ja korjausvelvoit-
teiden huomioimista myös toiminnallisen muutostyöhankkeen kohdalla. 
Valvojan tehdessä toimenpidesuosituksia laadun varmistamiseksi, tu-
lee varmistaa, että toimenpiteet myös toteutetaan. Valvojien vaateiden 
tulisi olla velvoittavia, mikäli ne ovat linjassa rakennuksen korjaustar-
peiden suhteen.

Ylläpito, korjaus ja turvallisten tilojen oikea käyttö takaavat hyvän sisäil-
man. Tämä edellyttää eri osapuolten, kuten tilojen käyttäjien, kiinteistö-
huollon ja tilojen omistajan välistä tiivistä yhteistyötä.  

Mahdollisten sisäilmaongelmien aiheuttajan selvittäminen ja tutkimustu-
losten raportointi edellyttävät oikea-aikaista viestintää. Sisäilma-asian-
tuntijoiden tulee tulkita sisäilmatutkimusten tulokset käyttäjille, jotta 
väärät tulkinnat ja huhut eivät lähde liikkeelle.

Sisäilmaa heikentää myös se, että tiloihin saatetaan sijoittaa enemmän 
henkilökuntaa tai asiakkaita kuin tilojen ja esimerkiksi ilmanvaihdon mi-
toitus sallii. On tärkeää, että henkilökunta tietää rakennuksen tilojen 
käyttötarkoitukset ja ilmanvaihdon mitoitukset, jotta ei tietämättään hei-
kennä sisäilman laatua. Toimijoiden on saatava riittävä perehdytys esi-
merkiksi huonekohtaisten säätimien käyttöön. Tietämättömyydestä joh-
tuva virheellinen käyttö ja siitä johtuvat sisäilmaongelmat pitää minimoi-
da.

Lausuntopyynnön liitteenä oleva sisäilma-ohjelma on keskeneräinen, 
siitä puuttuvat selkeät toimenpide-ehdotukset eikä se huomioi sosiaali- 
ja terveystoimen tiloja. Myös sosiaali- ja terveystoimen tilojen tulee olla 
rakenteiltaan ja sisäilmaltaan terveitä ja turvallisia. Tämä korostuu eri-
tyisesti lasten ja nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden ympärivuoro-
kautisissa palveluissa, joissa asiakkaat oleskelevat ympärivuorokauti-
sesti pitkiä aikoja tai pysyvästi.

HUS:n iho- ja allergiasairaalassa on keväällä 2018 toimintansa aloitta-
nut sisäilmakeskus, eikä ole tarkoituksenmukaista perustaa Helsingin 
kaupungille omaa sisäilmapoliklinikkaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Kiinteistöstrategia on tärkeä väline vaikuttaa tilojen käyttäjien tervey-
teen ja hyvinvointiin. Tilojen käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin kan-
nalta on keskeistä, että tilat ovat toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja 
turvallisia.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa kaudelle 2017‒2021 määriteltiin, että 
kaupunki laatii kiinteistöstrategian. Kiinteistöstrategia toteuttaa kaupun-
kistrategisia linjauksia. Kiinteistöstrategian tavoitteita ja toimenpiteitä 
toteutetaan erikseen valmisteltavan toteutusohjelman ja sen seurannan 
avulla. Toteutusohjelmaa sisällytetään myös kiinteistöstrategiaan liitty-
vässä sisäilmaohjelmassa esitetyt toimenpiteet.

Kiinteistöstrategian painopisteitä ovat aktiivisen omistajapolitiikan lisäk-
si hiilineutraali Helsinki 2035, sisäilmaongelmien ratkaiseminen, toimiti-
lojen hankintaprosessin nopeuttaminen, kaupungin tilojen asukaskäy-
tön edistäminen, tilojen väliaikaiskäytön kehittäminen ja arvorakennus-
ten hallinnan kehittäminen sekä sisäisen vuokrajärjestelmän uusimi-
nen.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
non kaupunginhallitukselle 12.2.2019 mennessä. Lausunto on pyydetty 
myös muilta toimialalautakunnilta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöstrategia_2018-12-02.doc
2 Sisäilmaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Anna Vuorjoen ym. itsemurhien ehkäisyohjelman käynnis-
tämistä koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2018-010590 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Antti Vainionpään ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henno Ligi, mielialahäiriöpalvelujen päällikkö, puhelin: 310 65040

henno.ligi(a)hel.fi
, Nuorten palvelujen osalta:
Anne Röppänen, osastonhoitaja, puhelin: 310 69212

anne.roppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu 
Anna Vuorjoen ym. valtuustoaloitteeseen koskien itsemurhien ehkäisy-
ohjelman käynnistämisen mahdollisuuksien selvittämistä:

”Terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaisella mielenterveystyöl-
lä tavoitellaan yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden 
vahvistamista sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentä-
mistä ja poistamista. Näiden lisäksi mielenterveyslaissa on tarkemmin 
säädetty muun muassa mielenterveystyöstä ja palvelujen järjestämi-
sestä.

Helsingin kaupunkistrategiassa todetaan, että kaupunki edistää asuk-
kaidensa mielenterveyttä, toimijuutta ja päihteettömyyttä. Sosiaali- ja 
terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2019 sisältää useita toi-
menpiteitä päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseksi. Yhdessä kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa tullaan vuonna 2019 sopi-
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maan yhteisestä palveluketjusta lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä 
nuorten mielenterveysongelmien havainnointiin ja hoitoon. Osana nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyä tullaan kehittämään yli 12-vuotiaiden nuor-
ten päihde- ja mielenterveystyön palveluja ja toimintamalleja sekä vah-
vistamaan kynnyksettömiä sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten liikkuvaa 
mielenterveystyötä.

Mielenterveyden edistäminen ja hoito on keskeinen osa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tehtäviä ja sisältyy sosiaali- terveysalan henkilöstön am-
matilliseen peruskoulutukseen. Henkilöstön valmiuksia tunnistaa itse-
murhariskejä ja edistää niiden ennaltaehkäisyä tuetaan lisäksi täyden-
nyskoulutuksen avulla.

Itsemurha-ajatukset ja -yritys ovat usein mielialahäiriöön liittyvä oire. 
Mielialahäiriön vuoksi oli hoidossa oli noin 16 600 potilasta sosiaali- ja 
terveystoimen ja HUS:in palveluissa vuonna 2018. Itsemurhayritysten 
määrästä ei ole saatavilla kattavaa tilastotietoa. Myöskään kansallisesti 
itsemurhayritysten tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä kaikkia yri-
tyksiä ei ilmoiteta terveydenhuoltoon tai muille viranomaisille.

Itsemurha on monimutkainen ilmiö, johon ei ole olemassa mitään yksit-
täistä syytä, vaan siihen liittyy monia toisiinsa yhteydessä olevia tekijöi-
tä.  Itsemurha on lähes aina pitkän kehityksen lopputulos. Hoitojärjes-
telmässä olevan potilaan itsemurhariskiä voidaan arvioida, mutta aina 
ei voida ennustaa yksittäisen potilaan käyttäytymistä.

Itsemurhien määrä on pienentynyt Helsingissä pitkällä aikavälillä. 
Vuonna 2017 itsemurhan teki 92 helsinkiläistä, mikä on hieman enem-
män kuin edellisenä vuonna. Koska kyse on kuitenkin melko harvinais-
ta kuolemansyystä, vuosittain esiintyy vaihtelua. Itsemurhakuolleisuus 
on miehillä naisia yleisempää.

Mielenterveyttä tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveystoimialan mielenterveyttä edistävät palvelut sisältä-
vät ehkäiseviä palveluja, kynnyksettömiä ja matalan kynnyksen palve-
luja sekä korjaavia ja kuntoutumista edistäviä palveluja. Mielenterveys-
työ on kiinteä osa muuta palvelua esimerkiksi neuvolassa, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa, terveysasemilla ja sosiaalityössä. Neuvo-
lan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa käsitellään lapsen, 
vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia, mukaan lukien 
mielenterveys. Kaikille tarjottavien ennaltaehkäisevien palvelujen lisäk-
si lapsiperheiden palvelut tukevat ja auttavat kuormittavissa elämänti-
lanteissa ja kriiseissä.

Nuorille on olemassa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, joilla 
helpotetaan nuorten hoitoon pääsyä ja ehkäistään itsemurhia. Opiskeli-
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joille tehtävien terveystarkastusten ja -kyselyjen yhteydessä voidaan 
seuloa ja löytää varhain ongelmia tai häiriöitä. Opiskeluterveydenhuol-
lossa työskentelee myös psykiatrisia sairaanhoitajia. Jatkohoito toteu-
tuu muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opiskelijan mielenterveyden 
edistäminen toisella asteella on koko opiskeluyhteisön asia, jossa mie-
lenterveyden edistämisestä vastaa myös muu opiskeluhuolto tervey-
denhuollon palvelujen lisäksi. Lisäksi nuorisoasema tarjoaa matalan 
kynnyksen palveluja lievillä mielenterveyden häiriöillä oireileville 13–23-
vuotiaille nuorille ja heidän omaisilleen.

Terveysasemilla hoidon tarpeen arvioinnissa pyritään heti ensimmäisel-
lä yhteydenottokerralla selvittämään ja ratkaisemaan asiakkaan hoidon 
tarve mahdollisimman pitkälle. Jokaisella terveysasemalla on mahdolli-
suus päästä helposti mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen 
sairaanhoitajan vastaanotolle. Neuvonnan tukena toimii ympärivuoro-
kautinen terveyspalvelujen neuvontapuhelinpalvelu.

Asiakas, jolla on itsemurha-ajatuksia, voi arkisin hakeutua hoitoon suo-
raan terveysasemalle. Itsetuhoinen asiakas ohjataan HUSin järjestä-
mään päivystykseen Haartmanin tai Malmin sairaalaan, joissa on saa-
tavilla myös erikoissairaanhoitotasoista psykiatrista palvelua. Haartma-
nin ja Malmin päivystyksissä pääsee tarvittaessa suoraan psykiatriselle 
sairaanhoitajalle ja tarvittaessa edelleen psykiatrille. Alle 16-vuotiaat 
lapset ohjataan uuteen lastensairaalaan. Terveysaseman ollessa kiinni 
asiakas voi itse hakeutua päivystykseen. Käytettävissä on myös päi-
vystysapu-puhelinpalvelu ympäri vuorokauden.

Kaupungissa toimii psykiatria- ja päihdekeskuksen neljä alueellista pal-
velupistettä. Psykiatrian poliklinikat ovat psykiatriseen tutkimukseen, 
hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneita avohoitopaikkoja. Vakavissa 
psykiatrisissa kriisitilanteissa asiakas voi ottaa yhteyttä suoraan psy-
kiatrian poliklinikan akuuttityöryhmään. Päihdepoliklinikat ovat riippu-
vuusongelmiin erikoistuneita avohoitopaikkoja, joiden palvelut on tar-
koitettu sekä päihteiden käyttäjille että heidän läheisilleen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua ja ohjaa tarvittaessa 
asiakkaita eteenpäin muun muassa itsemurhien ehkäisykeskukseen, 
psykiatrian päivystykseen sekä psykiatrian poliklinikan akuuttityöryh-
mään. Itsemurhan tehneen läheisille tarjotaan aina mahdollisuus krii-
siapuun ja ohjataan heidät tarpeen mukaisiin palveluihin.

Terveysasemat ja terveys- ja hyvinvointikeskukset, päivystys, Auroran 
sairaala ja psykiatrian poliklinikat tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta itse-
murhaa yrittäneen hoitopolku on sujuva. Palveluja uudistettaessa kiin-
nitetään erityisesti huomiota matalan kynnyksen palveluihin ja nopeaan 
hoitoon pääsyyn.
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Palvelujen uudistaminen

Osana toimialan palvelujen uudistamista kehitetään palvelujen yhteen 
sovittamista ja monialaista yhteistyötä. Terveys- ja hyvinvointikeskus -
toimintamallin monialaiseen yhteistyöhön osallistuu psykiatria- ja päih-
depalvelujen asiantuntija, ja asiakkaan palvelukokonaisuutta koordinoi-
vaksi yhteyshenkilöksi voidaan tarvittaessa nimetä psykiatrinen sai-
raanhoitaja. Riskiryhmien etsimisen ja tunnistamisen toimintamalleja 
kehitetään varhaisen tuen vahvistamiseksi ja oikean palvelun piiriin oh-
jaamiseksi. Lisäksi otetaan käyttöön uusia sähköisiä yhteydenottokana-
via, kuten chat-palveluja.

Osana Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja alueiden välisen eriytymisen 
torjuminen -hanketta on mallinnettu 16–29-vuotiaille nuorille suunnattua 
liikkuvaa mielenterveystyötä. Kokeilussa moniammatillinen tiimi on teh-
nyt hoidon tarpeen arviointia ja tarjonnut lyhytinterventioita nuorille, joil-
la ei ole olemassa olevaa psykiatrista hoitokontaktia. Tavoitteena on 
jatkaa kokeilua vuoden 2019 loppuun. Vuoden 2018 lopussa järjestet-
tiin myös nuorille kohdennettu Mielen viikko. Tapahtumaviikon yhtey-
dessä jaettiin laajasti infograafia, johon on koottu yhteys- ja muut tiedot 
keskeisiin kaupungin ja järjestöjen tarjoamiin mielenterveyttä tukeviin 
palveluihin, myös puhelimitse ja verkossa toimiviin.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut on useamman vuoden ajan tehnyt tii-
vistä yhteistyötä myös Suomen mielenterveysseuran ja Helsingin ylio-
piston kanssa itsetuhoisten asiakkaiden hyvän hoidon edistämiseksi. 
Psykiatrian poliklinikoiden akuuttityöryhmät ovat tehneet tiivistä yhteis-
työtä Suomen mielenterveysseuran kanssa, jossa on käytössä Linity-
interventio itsemurhaa yrittäneille. Interventiolla pyritään vahvistamaan 
itsemurhaa yrittäneen selviytymiskeinoja itsetuhoisen käyttäytymisen ja 
itsemurhayritysten ehkäisemiseksi. Lisäksi on käynnissä tutkimushanke 
yhteistyössä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Suomen mie-
lenterveysseuran kanssa Linity-intervention vaikuttavuudesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tukee järjestöavustuksilla useita matalan 
kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyötä tuottavia järjestöjä. Järjestö-
avustuksen jakamisperusteissa edellytetään toiminnan kohdentamista 
haavoittuvien väestöryhmien, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluja 
tarvitsevien, auttamiseen. Järjestöjen palvelut suuntautuvat esimerkiksi 
kriisiapuun ja vertaistukeen.

Sosiaali- ja terveystoimiala on syksyllä 2018 osallistunut kaupungin py-
säköinninvalvonnan ja Suomen mielenterveysseuran yhteistyönä toteu-
tettuun viestintäkampanjaan itsemurhien ehkäisemiseksi.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen
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Koko psykiatrian henkilökunnalle on järjestetty toistuvaa koulutusta it-
setuhoisuuden arvioinnista ja hoidosta, josta on olemassa myös kirjalli-
nen ohjeistus. Koulutukset perustuvat Käypä hoito -suositusten mukai-
siin hoitosuosituksiin sekä tuoreimpaan tutkimusnäyttöön. Henkilökun-
nalle tarjotaan säännöllistä täydennyskoulutusta itsemurhan riskiteki-
jöistä ja tutkimusnäyttöön perustuvista hoitomuodoista.

Vuonna 2018 sosiaali- ja terveystoimessa järjestettiin kaikille palveluko-
konaisuuksille koulutusta itsemurhien ennaltaehkäisystä ja puheeksio-
tosta yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa. Myös vuonna 
2019 tullaan järjestämään koulutusta itsemurhan riskiryhmien tunnista-
misesta sekä itsemurhien puheeksi otosta ja niiden ennaltaehkäisystä. 
Koulutus on suunnattu kaikille asiakas- ja potilastyötä tekeville. Lisäksi 
vuonna 2019 oppilashuollon henkilöstö on tarkoitus kouluttaa mielen-
terveyttä tukevien lyhytinterventiomenetelmien käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevan kansallisen mielen-
terveysstrategian yhteydessä tullaan laatimaan itsemurhien ehkäisyn 
strategiset linjaukset. Parhaillaan valmistellaan myös kansallista Käypä 
hoito- suositusta ”Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen henki-
lön hoito”, joka on tarkoitus julkaista vuodenvaihteessa 2019‒2020. 
Viestinnän tarve kaupunkilaisten tietoisuuden lisäämiseksi arvioidaan 
Käypä hoito -suosituksen julkaisun jälkeen.

Mielenterveystyö osana kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Tärkeitä tekijöitä itsemurhien ja yleisemmin mielenterveyshäiriöiden eh-
käisyssä ovat ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja vahva monia-
lainen yhteistyö. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee tätä yhteistyötä mui-
den toimialojen kanssa, erilaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen (HYTE) verkostoissa sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen 
kanssa. Erityisesti lasten ja nuorten HYTE-verkostot, kuten oppilas-
huollon ohjausryhmä sekä yksi kaupunkistrategian tärkeimmistä kärki-
hankkeista, Mukana-ohjelma, edistävät osana toimintaansa mielenter-
veyttä koko kaupungissa.

Osana kaupunkistrategian 2017−2021 HYTE-kärkihanketta paranne-
taan kaupunkitasoista yhdessä tekemistä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. HYTE-ohjausryhmä toimeenpanee, seuraa ja arvioi 
kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä osana kaupungin toi-
minnan, henkilöstön ja talouden johtamista. Keskeiset hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja niiden seuranta muo-
dostavat kaupungin hyvinvointisuunnitelman. Mielenterveyden ja päih-
teettömyyden edistäminen on yksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen painopisteistä. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katso tarkoituksenmukaiseksi käynnis-
tää erillistä itsemurhien ehkäisyohjelmaa koskevaa selvitystä.   

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kestävä yhteiskunta rakentuu väestön psyykkiselle hyvinvoinnille, jota 
tuetaan kaikissa ympäristöissä ja kaikilla toimialoilla. Edistämällä väes-
tön mielenterveyttä ehkäistään mielenterveyden häiriöiden kehittymistä 
ja itsemurhia.

Itsemurhan taustalla on usein kyse kasautuvista, pitkäaikaisista elämä-
nongelmista ja riskitekijöiden yhteisvaikutuksesta. Itsemurhien ennal-
taehkäisemiseksi on tärkeää tukea väestön mielenterveyttä kaikissa 
ikäryhmissä, tarjota apua ja tukea varhaisessa vaiheessa sekä ehkäis-
tä päihdeongelmia. Edelleen tärkeätä on tunnistaa erityisessä itsemur-
havaarassa olevat ja ohjata heidät hoitoon. Tutkimuksen mukaan erityi-
nen riski on itsemurhaa aiemmin jo yrittäneillä.

Itsemurhien ehkäisy on osa laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämistä, jota toteutetaan monitoimijaisena yhteistyönä. Itsemurhien en-
naltaehkäisyllä kavennetaan myös sukupuolten välisiä hyvinvointi- ja 
terveyseroja. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
non kaupunginhallitukselle 26.2.2019 mennessä valtuutettu Anna Vuor-
joen ja 25 muun valtuutetun aloitteesta selvittää mahdollisuutta itse-
murhien ehkäisyohjelman käynnistämiseksi Helsingissä.

Lausuntoa on pyydetty lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 
sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henno Ligi, mielialahäiriöpalvelujen päällikkö, puhelin: 310 65040

henno.ligi(a)hel.fi
, Nuorten palvelujen osalta:
Anne Röppänen, osastonhoitaja, puhelin: 310 69212

anne.roppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite_Vuorjoki ym.

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta ikääntyneiden hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle ikääntynei-
den hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanketta koskevasta valtuu-
tettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) velvoittaa kuntaa edistämään 
ja ylläpitämään väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä se-
kä sosiaalista turvallisuutta. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(28.12.2012/980) velvoittaa kunnan eri toimialoja toimimaan yhteistyös-
sä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itse-
näisen suoriutumisen tukemiseksi.

Helsingin kaupunkistrategiassa on huomioitu vahvasti niin hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen (HYTE) kuin ikääntyneet helsinkiläiset. Stra-
tegian mukaan Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. Edelleen jokaisella hel-
sinkiläisellä – niin nuorella, ikääntyneellä kuin toimintarajoitteisella – on 
mahdollisuus elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada sii-
hen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa. Toimiva kau-
punki on erityisesti ikääntyneiden sekä tukea ja apua tarvitsevien etu. 
Päämääränä on tavoittaa entistä aiemmin apua ja tukea tarvitsevat 
kaupunkilaiset – erityisesti heidät, jotka tarvitsevat paljon tukea tai hoi-
toa. Helsinki houkuttelee aktiivisesti ikäihmisiä liikkeelle, niin liikunnan 
kuin kulttuurin pariin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) johtamis- ja koordinoin-
tirakenne on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.5.2018. Uusi toimin-
tatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja 
koordinointia osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen seurantaa. 
Hyvinvointia ja terveyttä edistetään osana kaupungin talouden ja toi-
minnan vuosisuunnittelua. 

HYTE ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä sihteeristö ovat aloittaneet toi-
mintansa syksyllä 2018. HYTE-ohjausryhmän (HYTE-ohry) tehtävänä 
on ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa toimia-
loilla ja verkostoissa sekä varmistaa, että tavoitteet ja toimenpiteet nä-
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kyvät vuosittaisissa toimialojen toimintasuunnitelmissa. HYTE-ohry on 
linjannut Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet 
ja tavoitteet. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistami-
nen on yksi painoalueista. Strategisesti keskeisistä teemakokonaisuuk-
sista koostuu HYTE-verkosto, johon on koottu tehtäviltään samansuun-
taisia ja -sisältöisiä monialaisia työryhmiä. Stadin ikäohjelma ja vanhus-
neuvosto ovat osa kaupungin HYTE-verkostoa.

HYTE-ohry ohjaa Helsingin hyvinvointisuunnitelman valmistelua. HY-
TE-ohry on linjannut kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman pääpai-
nopisteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä niihin liittyvät ta-
voitteet, toimenpiteet ja seurannan. Lainsäädäntö määrittelee, että lap-
sille ja nuorille sekä ikäihmisille on oltava kaupunginvaltuuston hyväk-
symät hyvinvointisuunnitelmat. Helsingissä nyt valmisteilla oleva kau-
punkitason hyvinvointisuunnitelma sisältää nämä lainsäädännön vel-
voitteet. Kaupunginvaltuusto käsittelee hyvinvointisuunnitelmaa kevääl-
lä 2019. Hyvinvointisuunnitelman lähtökohtana on helsinkiläisten hyvin-
voinnin ja palvelujen kuvaus. Nämä on kuvattu raporteissa Helsingin ti-
la ja kehitys 2016 sekä toimintaympäristöanalyysi 2017. Ikääntyneiden 
hyvinvointisuunnitelma (Stadin ikäohjelma) tulee olemaan osana kau-
pungin hyvinvointisuunnitelmaa. Se on jatkoa ensimmäiselle Stadin ikä-
ohjelmalle, joka valmistui vuonna 2015. Päävastuu ikääntyneiden hy-
vinvointisuunnitelman valmistelusta ja toteuttamisesta on kaupungin-
kanslian osallisuus- ja neuvontayksiköllä. Valmistelua on tehty ja teh-
dään yhteistyössä vanhusneuvoston, kaikkien kaupungin toimialojen ja 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Stadin ikäohjelmassa on määritelty ohjelman keskeiset tavoitteet, toi-
menpiteet sekä seurannan mittarit. Päätavoitteiksi on alustavasti määri-
telty ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn paraneminen, 
ikääntyneiden asumisolojen ja kotona asumisen mahdollisuuksien vah-
vistuminen, palvelujen laadun parantaminen ja ikääntyneiden mahdolli-
suuksien lisääminen aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tie-
donsaantiin. Stadin ikäohjelman toimenpiteitä toteutetaan eri toimialo-
jen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Stadin ikäohjelman seuraavalle toimintakaudelle alustavasti suunnitel-
tuja toimenpiteitä ovat mm. viestinnän parantaminen, kuten Seniori-in-
fon laajentaminen ja erilaisen digituen kehittäminen. Yli 75-vuotiaille 
järjestetään alueellista toimintaa yhteistyössä palvelukeskustoiminnan, 
liikuntapalvelujen, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminta koh-
dennetaan erityisesti alueille, joilla ei ole liikuntapalveluja tai -tiloja ja 
joiden sosioekonominen asema on heikko. Omaishoidon palveluja ke-
hitetään edelleen nykyistä sujuvammiksi ja monimuotoisemmiksi. Pal-
velut räätälöidään omaishoitajan ja hoidettavan tarpeen mukaan. 
Omaishoitajien vertaistukea järjestetään myös käyttäen etäyhteyksiä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 26 (40)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/5
12.02.2019

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 Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Työssäkäyvien omaisten tukimuotoja kehitetään. Kaupungissa turva-
taan esteettömyys asumisessa, liikkumisessa ja palveluiden käyttämi-
sessä. Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta 
tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. Helsingin palvelujen kehittämises-
sä huomioidaan muistiystävällisyys ja muut ikäihmisten erityistarpeet. 
Osana toimialojen täydennyskoulutusta jatketaan henkilökunnan koulu-
tusta muistisairaiden arjesta ja tarpeista sekä heidän kohtaamisestaan.

Kaupunginhallitus on 3.12.2018 hyväksyt liikkumisohjelman kahdeksan 
tavoitealuetta ja ohjelman mittarit ohjelman projektisuunnitelman mu-
kaisesti sekä merkinnyt tiedoksi vuosien 2018–2021 toimenpidesuunni-
telman. Liikkumisohjelma on osaltaan kytketty kaupungin hyvinvointi-
suunnitelmaan. Helsingin kaupunki on valinnut ikääntyneiden liikkumi-
sen yhteistyökohteeksi Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin 
yliopiston. Kaikki kaupungin toimialat ovat sitoutuneet kehittämishank-
keen toteuttamiseen. Lisäksi liikkumisohjelman yhteyteen on perustettu 
ikääntyneiden, iäkkäiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä, joka seu-
raavan kolmen vuoden aikana selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja toi-
mintaa ikäihmisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, tehostaa 
viestintää ja vaikuttaa ikäihmisten palveluiden saavutettavuuteen. Sosi-
aali- ja terveystoimi on asettanut sitovaksi tavoitteekseen, että liikku-
missopimuksen käyttöä kotihoidossa laajennetaan siten, että vähintään 
70 prosentille säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumisso-
pimus.

Helsinki oli mukana, osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa 
Ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihanketta (I&O), laatimassa Uuden-
maalla opasta kunnille ”Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin 
tukemiseksi”. Opas on tehty tueksi kunnille ns. vanhuspalvelulain mu-
kaisen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Työskente-
lyyn osallistui Uudenmaan ikääntyneiden palvelujen valmisteluryhmä, 
joka koostuu Uudenmaan kuntien vanhuspalvelujen johtavista virka-
miehistä. Opasta voivat soveltaa kaikki Suomen kunnat.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä. Uusi HYTE-rakenne ja HYTE-suunnitelma tekevät toimin-
nasta aiempaa suunnitelmallisempaa ja auttavat myös ikääntyneiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman, Stadin ikäohjelman, 
toteuttamista. Aloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat jo toteutumassa. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe erillistä ikääntyneiden hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen hanketta tarpeelliseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategiassa ja hyvinvointisuunnitelmassa on huo-
mioitu vahvasti koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
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Stadin ikäohjelmassa näkökulmana on koko ikääntynyt väestö. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin iäk-
käisiin henkilöihin. Ikääntynyt väestö kokonaisuudessaan on terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arvioinnin näkökulmasta erityisryhmä, vaikka ei 
olekaan ryhmänä yhtenäinen vaan hyvin moninainen. Ikääntyneet osal-
listuvat ohjelman valmisteluun ja osallisuus näkyy myös ohjelman to-
teuttamisessa ja arvioinnissa.

Stadin ikäohjelma kokoaa Helsingin kaupungin toimialat ja muut toimi-
jat yhteen sovituissa toimenpidekokonaisuuksissa, jolloin niiden edistä-
minen on aiempaa koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja asiakaslähtöi-
sempää. Eri toimijat tuovat asiantuntemuksensa yhteisten teemojen ke-
hittämiseen, ja monipuoliset palvelumahdollisuudet saadaan hyödyn-
nettyä laajasti ja monipuolisesti terveys- ja hyvinvointierojen kaventami-
seksi sekä tasa-arvon edistämiseksi. Sekä asukkaat että asiantuntijat 
tunnistavat samoja kehittämistarpeita ohjelman toimenpidekokonai-
suuksissa. Stadin ikäohjelman toteuttaminen tukee väestön terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisen tavoitetta."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija Aloite Kvsto 10102018 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
non kaupunginhallitukselle 26.2.2019 mennessä valtuutettu Seija Muu-
risen ja 16 muun valtuutetun aloitteesta ikääntyneiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen hankkeesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija Aloite Kvsto 10102018 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavaa fysioterapiaa kos-
kevaan valtuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen

HEL 2018-013002 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mari Holopaisen ja yhdeksäntoista muun valtuutetun valtuustoaloittees-
ta neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavasta fysioterapiasta 
seuraavan lausunnon:

"Esitys kohdistuu tärkeään asiaan, pienten lasten äitien hyvinvointiin. 
Ohjaus synnytyksestä toipumiseen ja äidin hyvinvointiin synnytyksen 
jälkeen alkaa jo raskauden aikana neuvolan perhevalmennuksessa ja 
perhevalmennukseen liittyvässä fysioterapiaryhmässä odottaville äideil-
le. 

Synnyttäneet äidit saavat synnytyssairaalassa ohjeet turvalliseen har-
joitteluun raskaudesta ja synnytyksestä toipumiseen. Äitien toiveesta 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on vuonna 2018 
käynnistetty synnyttäneiden äitien fysioterapiaryhmä, jossa äidit saavat 
lisää ohjeita ja neuvoja turvallisesta harjoittelusta sekä ryhmän anta-
maa tärkeää vertaistukea. Ryhmään ohjataan neuvolasta äitejä, joilla 
on jo esiintynyt ongelmia, esimerkiksi lantionpohjan lihasten heikkoutta. 
Synnyttäneiden äitien ryhmiä järjestetään kerran kuukaudessa Itäka-
dun perhekeskuksen ja Töölön ja Malmin fysioterapiayksiköissä. Vuon-
na 2018 ryhmiä oli 18 ja niissä oli yhteensä 49 äitiä. Synnytyksen jäl-
keinen ryhmätoiminta on vielä uutta toimintaa ja tarkoituksena on lisätä 
ryhmien määrää ja helpottaa niihin ilmoittautumista. Tänä vuonna ryh-
miä tulee olemaan Itäkadun perhekeskuksessa, Töölön fysioterapias-
sa, Malmin fysioterapiassa ja Kallion perhekeskuksessa sen avautues-
sa. Vuonna 2019 ryhmiä tulee olemaan yhteensä arviolta 43.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksissa sekä perhekeskuksissa on pyritty 
suuntaamaan terveydenedistämistoimintaa yksilövastaanotoista ke-
vyempiin kontaktimuotoihin, kuten ryhmätapaamisiin ja kohdentaa ras-
kain palvelumuoto, yksilövastaanotto, niille, jotka terveysongelmansa 
vuoksi tarvitsevat yksilöllistä hoitoa, ohjausta tai kuntoutusta. Myös ne 
synnyttäneet äidit, joilla on jo todettu merkittävä suorien vatsalihasten 
erkauma tai virtsanpidätysongelmia, voidaan terveydenhoitajan tai lää-
kärin kautta ohjata tarvittaessa yksilölliseen fysioterapiaan. 
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Lantionpohjan ongelmiin perehtyneitä fysioterapeutteja on Helsingin 
kaupungin fysioterapiassa useita. Jokaisessa fysioterapiayksikössä on 
fysioterapeuteilla perusosaaminen lantionpohjan ongelmiin. Syvemmin 
asiaan perehtyneet fysioterapeutit työskentelevät tällä hetkellä Kalasa-
taman, Malmin ja Töölön yksiköissä, joihin osataan ohjata neuvonta- ja 
ajanvarausnumerosta potilaat, jotka palvelua tarvitsevat. Näissä yksi-
köissä on myös laitteet lantionpohjan ongelmien mittaamiseen ja harjoi-
tusten ohjaukseen.

Valtuutetun aloite antaa aiheen kehittää synnyttäneiden äitien ryhmä-
toimintaa edelleen. Ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmään on 
ohjattu neuvolasta äitejä, joilla on jo esiintynyt lantionpohjan lihasheik-
koutta tai vatsalihasten merkittävä erkauma. Vuoden 2019 aikana li-
säämme ryhmiä, jotta niihin voivat osallistua kaikki halukkaat synnyttä-
neet äidit. Näistä ryhmistä ja yksilökäyntien mahdollisuudesta informoi-
daan aktiivisesti äitejä mm. neuvolakäyntien yhteydessä, jotta tieto saa-
vuttaa mahdollisimmat monet. Myös kyseiseen aiheeseen liittyvien per-
heentuki-internetsivujen päivittäminen ja niiltä löytyvä linkki Terveysky-
län Naistaloon tukevat synnyttänyttä äitiä kuntoutumaan synnytyksen 
jälkeen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuten valtuustoaloitteen tekijät toteavat, synnytyksen jälkeinen lantio-
pohjan lihasten kunto vaikuttaa äitien henkiseen hyvinvointiin ja arjessa 
jaksamiseen estäen myös haitallisten terveydellisten ongelmien synty-
mistä. Valtuustoaloite kannustaa sosiaali- ja terveystoimialaa kehittä-
mään palvelua edelleen."

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnon viimei-
seen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia kol-
mannen virkkeen jälkeen lisätään virke: "Näistä ryhmistä ja yksilökäyn-
tien mahdollisuudesta informoidaan aktiivisesti äitejä mm. neuvola-
käyntien yhteydessä, jotta tieto saavuttaa mahdollisimmat monet." 

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Antti Vainionpää: Lausunnon viimeiseen kappaleeseen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään lauseet: "Kaupunki 
ohjeistaa synnytyssairaaloiden, neuvoloiden ja vastaavien henkilöstöä 
tiedottamaan kaikille synnyttäneille ja synnyttäville äideille mahdollisuu-
desta osallistua ryhmiin. Jotta kaikkien kiinnostuneiden mahdollisuudet 
osallistua ryhmiin paranisivat, kaupunki laatii myös jaettavaksi tarkoitet-
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tavan tiedotteen ryhmistä sekä kaksikielisenä että kaupungin suurim-
mille kieliryhmille suunnattuina."

Jäsen Antti Vainionpään vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuija Arvo, ylihoitaja, fysioterapiapalvelut, puhelin: 09-310 50223

tuija.arvo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12122018 Holopainen Mari, Fysioterapiaa äideille 
neuvolapalveluiden yhteydessä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mari Holopaisen ja yhdeksäntoista muun valtuutetun valtuustoaloittees-
ta neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavasta fysioterapiasta 
seuraavan lausunnon:

"Esitys kohdistuu tärkeään asiaan, pienten lasten äitien hyvinvointiin. 
Ohjaus synnytyksestä toipumiseen ja äidin hyvinvointiin synnytyksen 
jälkeen alkaa jo raskauden aikana neuvolan perhevalmennuksessa ja 
perhevalmennukseen liittyvässä fysioterapiaryhmässä odottaville äideil-
le. 

Synnyttäneet äidit saavat synnytyssairaalassa ohjeet turvalliseen har-
joitteluun raskaudesta ja synnytyksestä toipumiseen. Äitien toiveesta 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on vuonna 2018 
käynnistetty synnyttäneiden äitien fysioterapiaryhmä, jossa äidit saavat 
lisää ohjeita ja neuvoja turvallisesta harjoittelusta sekä ryhmän anta-
maa tärkeää vertaistukea. Ryhmään ohjataan neuvolasta äitejä, joilla 
on jo esiintynyt ongelmia, esimerkiksi lantionpohjan lihasten heikkoutta. 
Synnyttäneiden äitien ryhmiä järjestetään kerran kuukaudessa Itäka-
dun perhekeskuksen ja Töölön ja Malmin fysioterapiayksiköissä. Vuon-
na 2018 ryhmiä oli 18 ja niissä oli yhteensä 49 äitiä. Synnytyksen jäl-
keinen ryhmätoiminta on vielä uutta toimintaa ja tarkoituksena on lisätä 
ryhmien määrää ja helpottaa niihin ilmoittautumista. Tänä vuonna ryh-
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miä tulee olemaan Itäkadun perhekeskuksessa, Töölön fysioterapias-
sa, Malmin fysioterapiassa ja Kallion perhekeskuksessa sen avautues-
sa. Vuonna 2019 ryhmiä tulee olemaan yhteensä arviolta 43.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksissa sekä perhekeskuksissa on pyritty 
suuntaamaan terveydenedistämistoimintaa yksilövastaanotoista ke-
vyempiin kontaktimuotoihin, kuten ryhmätapaamisiin ja kohdentaa ras-
kain palvelumuoto, yksilövastaanotto, niille, jotka terveysongelmansa 
vuoksi tarvitsevat yksilöllistä hoitoa, ohjausta tai kuntoutusta. Myös ne 
synnyttäneet äidit, joilla on jo todettu merkittävä suorien vatsalihasten 
erkauma tai virtsanpidätysongelmia, voidaan terveydenhoitajan tai lää-
kärin kautta ohjata tarvittaessa yksilölliseen fysioterapiaan. 

Lantionpohjan ongelmiin perehtyneitä fysioterapeutteja on Helsingin 
kaupungin fysioterapiassa useita. Jokaisessa fysioterapiayksikössä on 
fysioterapeuteilla perusosaaminen lantionpohjan ongelmiin. Syvemmin 
asiaan perehtyneet fysioterapeutit työskentelevät tällä hetkellä Kalasa-
taman, Malmin ja Töölön yksiköissä, joihin osataan ohjata neuvonta- ja 
ajanvarausnumerosta potilaat, jotka palvelua tarvitsevat. Näissä yksi-
köissä on myös laitteet lantionpohjan ongelmien mittaamiseen ja harjoi-
tusten ohjaukseen.

Valtuutetun aloite antaa aiheen kehittää synnyttäneiden äitien ryhmä-
toimintaa edelleen. Ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmään on 
ohjattu neuvolasta äitejä, joilla on jo esiintynyt lantionpohjan lihasheik-
koutta tai vatsalihasten merkittävä erkauma. Vuoden 2019 aikana li-
säämme ryhmiä, jotta niihin voivat osallistua kaikki halukkaat synnyttä-
neet äidit. Myös kyseiseen aiheeseen liittyvien perheentuki-internetsi-
vujen päivittäminen ja niiltä löytyvä linkki Terveyskylän Naistaloon tuke-
vat synnyttänyttä äitiä kuntoutumaan synnytyksen jälkeen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kuten valtuustoaloitteen tekijät toteavat, synnytyksen jälkeinen lantio-
pohjan lihasten kunto vaikuttaa äitien henkiseen hyvinvointiin ja arjessa 
jaksamiseen estäen myös haitallisten terveydellisten ongelmien synty-
mistä. Valtuustoaloite kannustaa sosiaali- ja terveystoimialaa kehittä-
mään palvelua edelleen."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 26.2.2019 mennessä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari 
Holopaisen ja yhdeksäntoista muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, 
jossa esitetään selvitettäväksi miten synnytystä ja lantiopohjan lihasten 
kuntoa tukevaa fysioterapiaa ja parempaa fysioterapiaohjeistusta voi-
daan tarjota Helsingissä neuvolapalvelujen yhteydessä.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuija Arvo, ylihoitaja, fysioterapiapalvelut, puhelin: 09-310 50223

tuija.arvo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12122018 Holopainen Mari, Fysioterapiaa äideille 
neuvolapalveluiden yhteydessä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 25
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 26
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 3.2.2019

18 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Kasvunkoti Maija, Rinnekoti 
(Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 5.2.2019

19 § Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki, PYSY 111

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 6.2.2019

20 § Raivaussiivouksen hankinta sosiaali- ja terveystoimialan asiakkail-
le

21 § Sosiaali- ja terveystoimialan välitystili-työryhmän perustaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.2.2019

22 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden 
työyhteisöjen nimeäminen

23 § Nuorisoneuvoston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksissa

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 3.2.2019

5 § Sijaisten määrääminen perhe- ja sosiaalipalvelujen päälliköille

Terveys-ja päihdepalvelujen johtaja 5.2.2019

9 § Terveydenhuollon asiakasmaksun poistovaatimus

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 8.2.2019

10 § Lääkärikäyntien väliaikainen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 1.2.2019
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8 § Tarjouksen valinta: kotihoidon optimointiohjelman hankinta

Hallintojohtaja 7.2.2019

8 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla hankintapalve-
lujen hankintaneuvojille hankintojen tekemiseksi

9 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla hallinnon pal-
velujen päälliköille

10 § Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla hankintapal-
velujen ostopalvelupäälliköille hankintojen tekemiseksi

Tietohallintopäällikkö 30.1.2019

5 § Palveluohjaimen lisäkehityksen hankinta Solita Oy:ltä

Tietohallintopäällikkö 6.2.2019

6 § Effica YPH käyttöpalvelun jatkaminen vuodeksi ajalle 28.2.2020-
27.2.2021.

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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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 26 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 25 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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.
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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 260 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.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Karita Toijonen
puheenjohtaja
19 § ja 20 § (osin)

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja
20 § (osin) ja 21-26 §

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kati Juva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.02.2019.


