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Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Aro, Katju
Bergholm, Tapio
Bergman, Leo
Ehrnrooth, Cecilia
Juva, Kati
Muurinen, Seija
Niskanen, Aleksi
Pajula, Matias
Tuure, Tuomas
Hagman, Sandra varajäsen
Hyvärinen, Maritta varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Mäki, Tiina hallintojohtaja
Turpeinen, Leena terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Meripaasi, Seija sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
Sulavuori, Maarit perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Haapala, Maija lakimies
Korhonen, Soili erityissuunnittelija
Omar, Khalid nuorisoneuvoston edustaja

läsnä: 157 - 159 §, klo 16:15 - 16:43 
sekä 161 - 179 §, klo 16:49 - 19:17

Karell, Mikael vastaava suunnittelija
läsnä: 163 - 164 §, klo 16:58-18:51

Pajari, Sampo talous- ja suunnittelupäällikkö
läsnä: 163 - 164 §, klo 16:58 - 18:51

Sipiläinen, Pirjo arkkitehti
läsnä: 159 §, klo 16:22 - 16:40
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Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
157-179 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
157-179 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
157-179 §
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§ Asia

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

158 Asia/2 Ilmoitusasiat

159 Asia/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimia-
lalle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta

160 Asia/4 Tilapäismajoituspalvelun hankinta

161 Asia/5 Rintamaveteraanien maksuton kotihoito ja tukipalvelut ajalla 
1.9.‒30.10.2019

162 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien murrosikäisten 
nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta

163 Asia/7 Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste

164 Asia/8 Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020‒2022

165 Asia/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloitteesta koskien matalan 
kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä

166 Asia/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloitteesta koskien mielenter-
veyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon

167 Asia/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastenpsykiatrin 
palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi

168 Asia/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien eläkeläisten 
liikkumisen tukemista

169 Asia/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien maksutonta 
joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä olevil-
le

170 Asia/14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien geronomeja ja mo-
niammatillisuutta kotihoitoon
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171 Asia/15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista ryhmä-
toimintaa yksinäisille

172 Asia/16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien hoito-/hoiva-
apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukeskuksiin

173 Asia/17 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien omaishoidon 
tuen vapaapäivien maksuttomuutta

174 Asia/18 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ikäihmisten 
monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen

175 Asia/19 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Maria Ohisalon ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjaamotoi-
minnan moniammatillisuuden vahvistamista.

176 Asia/20 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien erityistä tukea 
tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tukea

177 Asia/21 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien aikuissosiaali-
työn resursseja

178 Asia/22 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien julkisten lapset-
tomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja naispareille

179 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 157
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 Cecilia Ehrnroothin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 158
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

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 19.6.2019 § 207 Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto
- myönsi Mari Rantaselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja
- valitsi Aleksi Niskasen jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus 17.6.2019 § 462 Selvitys sosiaali- ja potilasasiamies-
ten toiminnasta vuodelta 2018.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 159
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toi-
mialalle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunni-
telmasta

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Seija Muurisen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Keskustan ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen 20.6.2019 tarkistetun hankesuunnitel-
man, jonka mukaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen käyttöön tuleva 
huoneistoala on 10 773 htm², tilat sijoittuvat kokonaan uudisrakennuk-
seen ja niiden kokonaisvuokra on 5,47 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi lautakunta antaa tarkastetusta hankesuunnitelmasta seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 15.1.2019 (§ 3) omalta osal-
taan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 4.12.2018 päivätyn 
hankesuunnitelman, jonka huoneistoala oli uudisrakennuksen osalta 
noin 9 650 htm² ja Sähkötalon osalta noin 1 320 htm². Arvio hankkeen 
kokonaisvuokrasta oli 4,7 miljoonaa euroa vuodessa.
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Lautakunta edellytti lausunnossaan muun muassa, että terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen kaikki toiminnot sijoittuvat samaan rakennukseen. 
Tämän edellytyksen mukaisesti uudessa 20.6.2019 tarkistetussa han-
kesuunnitelmassa kaikki terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat on sijoi-
tettu uudisrakennukseen. Uudisrakennuksessa on kahdeksan maan-
päällistä kerrosta ja yksi kellarikerros. Rakennuksen sisäänkäyntikerros 
on pääasiassa Kampin metroaseman ja liiketilojen käytössä. Lisäksi se 
toimii terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäyntinä ja poistumistie-
nä. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat sijoittuvat 2.–7. kerrokseen, 
joista ylimpään sijoittuvat yhteiskäyttöiset ryhmä- ja kokoustilat. Kah-
deksannessa kerroksessa on teknisiä tiloja.

Kustannusarvio ja arvio vuokrasta ovat kasvaneet aikaisemmasta, sillä 
uudisrakentaminen on kalliimpaa kuin peruskorjaaminen ja kustannu-
sarvio on päivitetty 4/2019 kustannustasoon.

Kustannusarvion mukaan uudisrakennuksen rakentamiskustannukset 
kustannustasossa 4/2019 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 
84 200 000 euroa (5 154 euroa/brm²). Kustannuksiin sisältyy Kampin 
metroasemalle kohdistuvia rakentamiskustannuksia noin 4,9 miljoonaa 
euroa (alv 0 %) sekä liiketilojen rakennuskustannuksia noin 4 miljoonaa 
euroa. Hankkeen laajuus, kustannukset ja niiden jakautuminen eri käyt-
täjien kesken tarkentuvat yleissuunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Hankkeen vuokralaskelma on tehty uudelle osaketilalle. Terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen arvioitu tilakustannus on 42,34 euroa per huoneis-
toala (htm²) kuukaudessa, eli yhteensä 456 129 euroa kuukaudessa ja 
5 473 546 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 10 773 htm². 
Pääomavuokran osuus on 38,53 euroa per huoneistoala (htm²) kuu-
kaudessa ja ylläpitovuokran osuus on 3,81 euroa per huoneistoala 
(htm²) kuukaudessa. Vuokraan sisältyy viitesuunnitelman mukaisesti 
yhteensä 1 190 htm² laajuisten kuvantamisen ja laboratorion tilojen 
vuokra 604 615 euroa vuodessa. Rakennuksessa on metro- ja liiketiloja 
1 269 htm². Niiden vuokra ei tule sosiaali- ja terveystoimen maksetta-
vaksi. 

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa toiminnan käynnistämistä varten laite-
, irtokaluste- ja tietotekniikkahankintoihin yhteensä noin 3,6 miljoonaa 
euroa (alv 0%).

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: toteutussuunnittelu 9/2019–
5/2021, rakentamisen valmistelu 6/2021–12/2021 ja rakentaminen 
1/2022–1/2026. Hanke sisältyy talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman vuokra- ja osakehankkeisiin vuosille 2022‒2025.

Esitykseen on liitetty ne hankesuunnitelman liitteet, joihin on tehty muu-
toksia 15.1.2019 tehdyn päätöksen jälkeen.
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Esittelijän perustelut

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta lausuntoa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 20.6.2019 
tarkistetusta hankesuunnitelmasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan THK_HS 20062019
2 Liite 3 THK_Tilaohjelma
3 Liite 5 Viitesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 23.04.2019 § 
7

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti

hyväksyä PES- Arkkitehdit Oy:n 1.10.2018 ja 17.4.2019 päivätyt lisä-
työtarjoukset koskien Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen han-
kesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelun täydentäviä tehtäviä 
arvonlisäverottomaan kattohintaan 63 948 euroa.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on Kamppiin, osoitteeseen Salomonkatu 8a toteutettava 
Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus. Hanke perustuu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 7.10.2014 §347 päättämään palveluverkkosuunni-
telmaan 2030, sen perusteella laadittuun, 22.5.2017 päivättyyn tarve-
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selvitykseen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.6.2017 §181 teke-
mään tarvepäätökseen.

Kaupunkiympäristön toimialan tarve- ja hankesuunnittelu on laatinut 
hankesuunnitelman, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 
15.1.2019 §3. 

PES- Arkkitehdit Oy on vastannut hankkeen tarveselvitys- ja hanke-
suunnitteluvaiheiden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Hankkeen laajuus on noin 14 000 brm². Sen toteuttaminen edellyttää 
asemakaavan muutoksen. Hankesuunnitelma on sisältänyt uudisra-
kennuksen lisäksi noin 1500 brm² laajuiset tilat viereisestä Sähkötalos-
ta niille toiminnoille, jotka eivät ole mahtuneet asemakaavoittajan aset-
tamien kaupunkikuvallisten reunaehtojen mukaan suunnitellun uudisra-
kennuksen laajuuteen. 

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen on kaavoittaja tarkastellut 
uudestaan hankkeen kaupunkikuvallisia reunaehtoja. Tavoitteena on 
löytää ratkaisu, jossa koko tarpeen mukainen laajuus saadaan mahtu-
maan uudisrakennukseen. Tästä tehtävästä on PES-Arkkitehdit anta-
nut 17.4.2019 päivätyn pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisätyötarjouksen 
arvonlisäverottomana 34 000 euroa.

Hankesuunnitelman muista täydentävistä tehtävistä ja havainnemateri-
aalin laatimisesta on PES- Arkkitehdit antanut 1.10.2018 päivätyn tar-
jouksen arvonlisäverottomaan kattohintaan 29 920 euroa. 

Saatujen lisätyötarjousten yhteenlaskettu arvo on arvonlisäverottomana 
yhteensä 63 948 euroa. Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen pää- ja ark-
kitehtisuunnittelun puitesopimuksen 2016-2017 Klk§497 12.11.2015 
perusteella tehtyjen tilausten arvonlisäveroton arvo on yhteensä 202 
858,50 euroa. Aiemmat tilaukset ja lisätyötarjoukset ovat arvonlisäve-
rottomana yhteensä 266 806,50 euroa.

PES- Arkkitehdit Oy:n hankesuunnitelmaa varten laatima viitesuunni-
telma on ehdotussuunnitelmatasoinen ratkaisu kaupunkikuvallisesti ja 
teknisesti poikkeuksellisen vativasta suunnittelutehtävästä. Hankkeen 
laadulliset vaatimukset ja kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden 
on perusteltua hyväksyä saadut lisätyötarjoukset ja tilata hankesuunnit-
teluvaiheen täydentävät tehtävät PES - Arkkitehdit Oy:ltä. Toimialalla 
on PES- Arkkitehdit Oy:n kanssa voimassa oleva puitesopimus (Tila-
hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely 2019-2020 Ry-
ja 28.2.2019 §27, osa-alue 4). 

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.01.2019 § 3

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Keskus-
tan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman, jonka huo-
neistoala on noin 9 650 htm² uudisrakennuksen osalta ja noin 1320 
htm² Sähkötalon osalta. Arvio hankkeen kokonaisvuokrasta on 4,7 milj. 
euroa vuodessa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että keskustan terveys- ja 
hyvinvointikeskukseen siirtyvien palvelujen muutokset, kuten nykyisistä 
tiloista luopumiset, tuodaan hankkeen edetessä poliittisesti valittujen 
luottamushenkilöiden päätettäväksi.

Lautakunta edellyttää, että laadukkaiden palvelujen varmistamiseksi 
asukkaille Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunni-
telman sisältöä arvioidaan vielä jatkovalmistelussa perustuen
- sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämään selvitykseen terveysa-
sematoiminnasta ja sen kehittämisestä (kokemukset palvelukonseptista 
esim. Kalasatamasta, palvelujen saatavuuden haasteet, palveluverkon 
ajantasaisuus),
- mahdollisuuteen sijoittaa kaikki toiminnot samaan rakennukseen,
- tietoon maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketin hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä nykyisessä eduskunnassa,
- vanhus- ja vammaisneuvostojen lausuntoon hankkeesta.

Lisäksi lautakunta antoi hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

”Hankesuunnitelma koskee Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksel-
le Kamppiin, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen 
paikalle rakennettavaa uudisrakennusta. Keskustan alueella tarvitaan 
monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutetta-
vat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankkeen toiminnalli-
sena tavoitteena on keskittää uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen 
nyt hajallaan sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluiden saa-
vutettavuus turvataan jalkautuvia sosiaali- ja terveyspalveluita kehittä-
mällä, sähköisen asioinnin kehittämisellä sekä toimivien liikenneyh-
teyksien turvaamisella.

Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: 
terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten so-
siaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan 
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myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat labo-
ratorio ja kuvantamispalvelut.

Koska kaikkia sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemia palveluja ei ole 
mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen, sisältää hankesuunnitelma 
myös kaksi vaihtoehtoista ratkaisua näiden toimintojen sijoittumisesta 
viereiseen Sähkötaloon. Uudisrakennuksen ja Sähkötalon tilaratkaisuja 
ja toimintoja suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla ote-
taan huomioon Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta saadut 
kokemukset.

Uudisrakennus sijoittuu ydinkeskustaan, kaupunkikuvallisesti ja raken-
nusteknisesti poikkeuksellisen vaativaan paikkaan, nykyisen metroa-
semarakennuksen ja maanalaisten tilojen päälle sekä huoltopihan tilo-
jen osalta Runeberginkadun katualueen alle.  Hankkeen rakentamisen 
riskinä on metron, sen järjestelmien ja poistumisteiden sekä ympäröi-
vän katualueen esteetön, turvallinen ja häiriötön käyttö, joiden toiminta 
tulee varmistaa koko hankkeen toteutuksen ajan. Perustusten toteut-
taminen metron tilojen läpi, monista kohdin louhittuun kallioon edellyt-
tää erityisen tarkkaa suunnittelua ja toteutusta. 

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen sijoittuva huoneis-
toala on noin 9 653 htm² ja Sähkötaloon sijoittuvien toimintojen huo-
neistoala on noin 1320–1330 htm² vaihtoehdosta riippuen. Vaihtoehdon 
1 vuokra-arvio on 4,72 milj. euroa vuodessa ja vaihtoehdon 2 vuokra-
arvio 4,63 milj. euroa vuodessa. Vuokrakustannuksiin on laskettu vain 
terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat. Lisäksi rakennukseen on suunnit-
teilla metron tiloja Liikennelaitos liikelaitoksen omistukseen. Liiketilojen 
omistus tulee mahdollisesti ulkopuoliselle taholle. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta korostaa, että Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
Sähkötaloon suunnitellut tilat valmistuvat ja ovat käytettävissä yhtä ai-
kaa uudisrakennuksen valmistuessa.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa noin 3,6 milj. euroa irtaimistohankin-
toihin, joita ovat sairaalalaitteet, varusteet, irtokalusteet ja tietoliiken-
teen päätelaitteet.

Hanke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2020–2025 osake- ja vuok-
rahankkeena. Jatkovalmistelussa arvioidaan myös kustannusvaikutuk-
sia uudisrakennuksen pysymisestä kaupungin omistuksessa.

Uudisrakennuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. 
Hankesuunnitelman viitesuunnitelma on laadittu yhteistyössä asema-
kaavoituksen asiantuntijoiden kanssa. Kaavamuutosprosessi, kaava-
päätös ja sen aikataulu ovat keskeinen riski hankkeen toteutumiselle. 
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Hankesuunnitteluvaiheessa on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvon-
tapalveluiden, pelastuslaitoksen, kaupunginmuseon ja Alvar Aalto -sää-
tiön edustajia.

Lautakunta pitää tärkeänä, että huonejärjestelyjä suunniteltaessa ote-
taan huomioon vastaanottohuoneiden soveltuvuus erilaisten asiakas-
ryhmien kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen syntymiseen esimerkiksi 
ikkunanäkymiä avaamalla.

Lautakunta edellyttää, että hankkeen jatkovalmistelussa kiinnitetään 
erityistä huomiota esimerkiksi nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvoston, 
kaupungin asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistamiseen ja kuu-
lemiseen."

Käsittely

15.01.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen teki esitykseen seuraavat muutokset:

Lausunnon kolmanneksi viimeinen kappale muutetaan muotoon: "Han-
ke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2021–2025 osake- ja vuokra-
hankkeena."

Esittelijän perustelujen kolmanneksi viimeinen kappale muutetaan 
muotoon: "Ensimmäistä ja toisesta kohdasta päätetään sote-uudistuk-
sen täsmentyessä kaupunkistrategian mukaisesti. Kolmannesta ja nel-
jännestä kohdasta on tehty selvitykset, jotka ovat hankesuunnitelman 
liitteenä."

Asiassa tehtiin seuraava pöydällepanoehdotus:

Pöydällepanoehdotus 1: 
Jäsen Matias Pajula: Pyydän asian pöydälle.

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Ehdotuksen kannattamisen jälkeen keskustelu rajattiin koskemaan 
pöydällepanoa ja sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti asiasta. Pöydäl-
lepanoehdotuksen hävittyä äänestyksen sosiaali- ja terveyslautakunta 
jatkoi keskustelua. Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tapio Bergholm: Lausunnon viidennen kappaleen loppuun lisä-
tään: "Sosiaali- ja terveyslautakunta korostaa, että Keskustan terveys- 
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ja hyvinvointikeskuksen Sähkötaloon suunnitellut tilat valmistuvat ja 
ovat käytettävissä yhtä aikaa uudisrakennuksen valmistuessa."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Tapio Bergholmin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Päätösehdotukseen ennen viimeistä virkettä li-
sätään seuraavaa: 
"Lautakunta edellyttää, että laadukkaiden palvelujen varmistamiseksi 
asukkaille Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunni-
telman sisältöä arvioidaan vielä jatkovalmistelussa perustuen
- sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämään selvitykseen terveysa-
sematoiminnasta ja sen kehittämisestä (kokemukset palvelukonseptista 
esim. Kalasatamasta, palvelujen saatavuuden haasteet, palveluverkon 
ajantasaisuus),
- mahdollisuuteen sijoittaa kaikki toiminnot samaan rakennukseen,
- tietoon maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketin hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä nykyisessä eduskunnassa,
- vanhus- ja vammaisneuvostojen lausuntoon hankkeesta."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 3:
Jäsen Sandra Hagman: Lausunnon ensimmäisen kappaleen loppuun 
lisätään: "Palveluiden saavutettavuus turvataan jalkautuvia sosiaali- ja 
terveyspalveluita kehittämällä, sähköisen asioinnin kehittämisellä sekä 
toimivien liikenneyhteyksien turvaamisella."

Kannattaja: jäsen Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 4:
Sandra Hagman: Lausunnon kolmannen kappaleen loppuun lisätään 
lause: "Uudisrakennuksen ja Sähkötalon tilaratkaisuja ja toimintoja 
suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla otetaan huomioon 
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta saadut kokemukset."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotuksen.
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Vastaehdotus 5:
Jäsen Sandra Hagman: Lausunnon seitsemännen kappaleen loppuun 
lisätään seuraava lause: "Jatkovalmistelussa arvioidaan myös kustan-
nusvaikutuksia uudisrakennuksen pysymisestä kaupungin omistukses-
sa."

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 6:
Jäsen Sandra Hagman: Lausunnon ensimmäisen kappaleen loppuun 
lisätään: 
"Samalla säilytetään tavanomaiset ja usein tarvittavat terveyspalvelut 
niissä kaupunginosissa, joista ei ole tarjolla nopeita vaihdottomia kul-
kuyhteyksiä Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen."

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 7:
Jäsen Hannu Tuominen: Lausunnon viimeisen kappaleen jälkeen lisä-
tään: ”Lautakunta pitää tärkeänä, että huonejärjestelyjä suunniteltaessa 
otetaan huomioon vastaanottohuoneiden soveltuvuus erilaisten asia-
kasryhmien kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen syntymiseen esimerkik-
si ikkunanäkymiä avaamalla.”

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 8:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään uusi kappale lausunnon viimeisen 
kappaleen jälkeen seuraavasti: "Lautakunta edellyttää, että hankkeen 
jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi nuoriso-, 
vanhus- ja vammaisneuvoston, kaupungin asukkaiden ja muiden sidos-
ryhmien osallistamiseen ja kuulemiseen."

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Ahto Apajalahden vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 9:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösesityksen loppuun: 
"Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että keskustan terveys- 
ja hyvinvointikeskukseen siirtyvien palvelujen muutokset kuten nykyi-
sistä tiloista luopumiset tuodaan hankkeen edetessä poliittisesti valittu-
jen luottamushenkilöiden päätettäväksi."
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Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen.

Asiassa äänestettiin seuraavista vastaehdotuksista:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pöydällepanoehdotus (jäsen Matias Pajula)

Jaa-äänet: 9
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi jäsen Matias Pajulan pöydällepa-
noehdotuksen äänin 9 - 4 ja sosiaali- ja terveyslautakunta jatkoi asian 
käsittelyä.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 3
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sami Heistaro, Seija 
Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Hannu Tuominen, Tuomas 
Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 3.

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 5
Ahto Apajalahti, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari 
Rantanen

Ei-äänet: 8
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kari-
ta Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 8 - 5.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 9
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Ma-
tias Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
3 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi muutetun esityksen ja hyväksytty-
jen vastaehdotusten mukaisesti muutetun lausunnon asiasta.

18.12.2018 Pöydälle

20.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.05.2017 Pöydälle

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa 
läsnä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

02.05.2017 Poistettiin

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 160
Tilapäismajoituspalvelun hankinta

HEL 2019-005447 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

A päätti hyväksyä tilapäismajoituspalvelun kilpailutuksen keskeiset pe-
riaatteet ja ehdot sekä päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan te-
kemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä 
muutoksia.

B oikeutti perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajan 

-tekemään hankinnasta päätöksen

-päättämään optiokauden käyttöönotosta

-allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

-päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsitte-
lyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Khalid Omar ei osallistunut tä-
män asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään asialle, että tilapäismajoitusta ei ole 
tarkoitettu laittomasti maassa olevien majoittamiseen.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisesti.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: 
Jätän eriävän mielipiteen ehdottamaani vastaehdotukseen, joka rauke-
si sote-lautakunnan kokouksessa kannattamattomana: vastaehdotuk-
seni oli siis "tilapäismajoitusta ei ole tarkoitettu laittomasti maassa ole-
vien majoittamiseen".
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi
Päivi Ilkko, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24 319

paivi.ilkko(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde

Tilapäismajoitus on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista asumispalvelua, 
jota järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä 
apua asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäismajoitus on 
väliaikainen ratkaisu, jonka aikana tavoitteena on löytää asiakkaalle 
pysyvä asumisratkaisu. Asunnottomuus johtuu muun muassa vuokra-
suhteen päättymisestä, elämäntilanteen muutoksista ja erilaisista kriisi-
tilanteista.

Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen liittyvää tilapäismajoitus-
palvelua itse tuottamansa palvelun lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta 
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helsinkiläisille sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille. Palvelu pitää si-
sällään tilapäisen asunnon lisäksi tuen pysyvän vuokra-asunnon etsi-
miseen ja asumisen tuen. Asiakkaina ovat yksin elävät, pariskunnat ja 
perheet. 

Arvioitu palveluntarve on 150 asuntoa yksin eläville ja 100 asuntoa 
perheille vuodessa. 

Tilaaja ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palveluja, vaan palvelua os-
tetaan tarpeen perusteella noudattaen kilpailutuksen ehtoja.

Tarjouskilpailu

Tilapäismajoituspalvelun hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu. Tar-
jouskilpailun perusteella syntyy puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vah-
vistetaan. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) mukai-
sesti avoimella menettelyllä. 

Hankinnan kohderyhmiä ovat:

1. yksin elävät

2. yksin elävät, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea

3. pariskunnat ja perheet

4. perheet, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea

5. turvakodista muuttavat – tuettu asuminen asumisyksikössä

Kilpailutuksessa tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan tarjouksen 
kohteeseen. 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut sekä tar-
joajille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Palvelua 
koskevat vähimmäisvaatimukset on määritelty palvelukuvauksessa. 
Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaa-
timusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekni-
seen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. 
Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1−3 (palvelukuvaus, tar-
jouspyyntö, sopimusluonnos). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 
§:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se 
on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintail-
moitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste
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Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täy-
tyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen nou-
dattamista. Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liit-
teissä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset vertaillaan kohde-
ryhmittäin. Tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudel-
lista edullisuutta. Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ovat ehdot-
tomia ja niillä pystytään takaamaan vaadittu laatutaso palvelulle. 

Kaikkiin kohteisiin tullaan valitsemaan 1-5 palveluntuottajaa.

Valitut palveluntuottajat asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen. Asiak-
kaalle palveluntuottaja valitaan ensisijaisuusjärjestykseen ja asiakkaan 
yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Mikäli ensisijaisella palveluntuotta-
jalla ei ole asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden tarjota asiakkaalle 
soveltuvaa majoitusvaihtoehtoa määritellyn ajan puitteissa, valitaan jär-
jestyksessä seuraava asiakkaalle soveltuva palveluntuottaja.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan kahden vuoden perussopimuskaudelle ja se on 
suunniteltu alkavaksi 1.1.2020.

Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista Tilaajan niin päättäessä 
jatkaa sopimusta enintään kahdella (2) optiovuodella.  

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamää-
rään, vaan palvelua hankitaan tarpeen mukaan.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.11.2018 § 309 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että per-
he- ja sosiaalipalveluiden johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 
500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- 
ja sosiaalipalveluiden johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka 
laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Hankinnasta solmittavat sopimukset ja sopimusten allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekir-
joittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että 
sopimukset allekirjoittaa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja. Mikäli il-
menee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkami-
seen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmu-
kaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on per-
he- ja sosiaalipalveluiden johtajalla.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi
Päivi Ilkko, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24 319

paivi.ilkko(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
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§ 161
Rintamaveteraanien maksuton kotihoito ja tukipalvelut ajalla 
1.9.‒30.10.2019

HEL 2019-007287 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää rintamaveteraaneille 
maksuttomat kotona asumista tukevat palvelut 1.9.2019 alkaen, kun-
nes palvelut tulevat lakisääteisesti maksuttomiksi 1.11.2019 alkaen. 

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että esittelijän perus-
telujen kolmannesta kappaleesta poistettiin lause: "Ehdotus ei tässä 
vaiheessa koske palveluasumisessa asuvia rintamaveteraaneja."

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote
Asiakasmaksut
HelppiSeniori
Taloushallintopalvelu

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää rintamaveteraaneille 
maksuttomat kotona asumista tukevat palvelut 1.9.2019 alkaen, kun-
nes palvelut tulevat lakisääteisesti maksuttomiksi 1.11.2019 alkaen. 

Esittelijän perustelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisää-
teisiksi 1.11.2019 alkaen. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja 
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sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlai-
set. Valtionkonttori tulee julkaisemaan uuden ohjekirjeen ennen laki-
muutoksen voimaantuloa. 

Valtionkonttorilta vuodelle 2019 saatu määräraha kattaa rintamavete-
raaneille kotiin tuotettavien palvelujen kustannukset ajalla 
1.9.‒30.10.2019.

Tämän vuoksi esitetään, että Helsinki tarjoaa rintamaveteraaneille ko-
tona asumista tukevat palvelut maksutta jo 1.9.2019 alkaen. Ehdotus ei 
tässä vaiheessa koske palveluasumisessa asuvia rintamaveteraaneja. 
Palvelujen maksuttomuus koskisi rintamaveteraaneja, joilla 1.9.2019 on 
käytössään kotiin vietäviä palveluja sekä rintamaveteraaneja, jotka 
1.9.2019 jälkeen tulevat palvelujen piiriin. 

Helsinkiläisiä rintamaveteraaneja on 871 henkilöä ja heistä 53 on so-
tainvalideja (14.5.2019).

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja 
korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote
Asiakasmaksut
HelppiSeniori
Taloushallintopalvelu
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§ 162
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien murrosi-
käisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta

HEL 2019-002708 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien 
murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa perhevalmennuksen järjestä-
mistä murrosikäisten nuorten vanhemmille eri toimijoiden yhteistyönä. 
Yläasteelle siirtyminen (7. luokka) voisi olla hyvä ajankohta valmennuk-
selle peruskouluikäisten arkiympäristöön sovitettuna palveluna ja niin, 
että nuoret ovat myös itse osallisia. Koulu ja koulujen oppilashuolto 
ovat keskeisiä nuoria ja heidän vanhempiaan tavoittavia tahoja, mitkä 
mahdollistaisivat murrosikäisten perhevalmennuksen toteuttamisen 
kouluympäristössä.  

Vanhemmuuden tukeminen on osa monen eri toimijan perustehtävää. 
Kouluterveydenhuollossa tehtävää toteutetaan erityisesti 1., 5., 7. ja 8. 
luokan terveystarkastuksissa, joihin vanhemmat kutsutaan mukaan. 
Vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus osallistua muillakin luokka-
asteilla toteutettaviin terveystarkastuksiin. Lisäksi koulun oppilashuolto 
tukee osaltaan vanhempien kasvatustyötä.

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuollon kohdennettua palvelua, 
jonka voimavarat on mitoitettu sen mukaan. Jos perheillä ilmenee lisä-
tuen tarvetta nuoren kasvatukseen ja kehitykseen liittyen, kasvatus- ja 
perheneuvonta tarjoaa tukea 0−17-vuotiaiden lasten ja nuorten perheil-
le. Perheneuvolan ja perhekeskuksen työntekijät voivat jalkautua kou-
lussa järjestettävään perhevalmennukseen esittelemään perheiden 
tueksi saatavilla olevia palveluja.

Syksyllä 2018 on alkanut uutena palveluna 11–16-vuotiaiden lasten ja 
nuorten perheille kohdennettu lapsiperheiden sosiaaliohjaus. Erityisen 
tuen sosiaalityön palveluja on tarjolla 0−17-vuotiaille lapsille ja perheille 
sekä lastensuojelun asiakkaille lastensuojelun palveluja 20 vuoteen as-
ti. Lisäksi Perheentuki-sivustoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tarjoa-
malla tukea eri aiheista videoiden muodossa. Kolmannen sektorin va-
kiintuneet toimijat kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Väestöliitto 
tuottavat runsaasti tutkimusperäistä materiaalia ja digitaalisia palveluja 
teini-ikäisten lasten vanhemmuuden tueksi. Järjestöjen toteuttama 
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verkkoympäristöön viety perhevalmennus voisi soveltua tälle kohde-
ryhmälle. Koulu ympäristönä mahdollistaa saman ikäisten nuorten van-
hempien kokoamisen yhteen. Perhevalmennuksen suunnittelu tulee to-
teuttaa yhdessä koulun opiskeluhuollon, nuorten ja vanhempien kans-
sa.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Tuen tarjoaminen murrosikäisille nuorille ja heidän perheilleen 
on syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Murrosikäisten vanhemmille sekä 
nuorille suunnattu perhevalmennus voi tukea perheen sisäistä vuoro-
vaikutusta ja vanhempien jaksamista ja edistää koko perheen hyvin-
vointia."

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään jäsen Sandra Hagmanin 
ehdotuksen mukaisesti: Lausunnon kolmannesta kappaleesta poiste-
taan viimeinen virke: "Perheneuvolan ja perhekeskuksen työntekijät ei-
vät voi kuitenkaan osallistua yleisesti kaikille murrosikäisten vanhem-
mille suunnattuun valmennukseen." Virke korvataan seuraavalla virk-
keellä: "Perheneuvolan ja perhekeskuksen työntekijät voivat jalkautua 
koulussa järjestettävään perhevalmennukseen esittelemään perheiden 
tueksi saatavilla olevia palveluja."

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: (09) 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, Kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: (09) 310 
46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorteva Johanna, toivomusponsi, Kvsto 27.2.2019, asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien 
murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa perhevalmennuksen järjestä-
mistä murrosikäisten nuorten vanhemmille eri toimijoiden yhteistyönä. 
Yläasteelle siirtyminen (7. luokka) voisi olla hyvä ajankohta valmennuk-
selle peruskouluikäisten arkiympäristöön sovitettuna palveluna ja niin, 
että nuoret ovat myös itse osallisia. Koulu ja koulujen oppilashuolto 
ovat keskeisiä nuoria ja heidän vanhempiaan tavoittavia tahoja, mitkä 
mahdollistaisivat murrosikäisten perhevalmennuksen toteuttamisen 
kouluympäristössä.  

Vanhemmuuden tukeminen on osa monen eri toimijan perustehtävää. 
Kouluterveydenhuollossa tehtävää toteutetaan erityisesti 1., 5., 7. ja 8. 
luokan terveystarkastuksissa, joihin vanhemmat kutsutaan mukaan. 
Vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus osallistua muillakin luokka-
asteilla toteutettaviin terveystarkastuksiin. Lisäksi koulun oppilashuolto 
tukee osaltaan vanhempien kasvatustyötä.

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuollon kohdennettua palvelua, 
jonka voimavarat on mitoitettu sen mukaan. Jos perheillä ilmenee lisä-
tuen tarvetta nuoren kasvatukseen ja kehitykseen liittyen, kasvatus- ja 
perheneuvonta tarjoaa tukea 0−17-vuotiaiden lasten ja nuorten perheil-
le. Perheneuvolan ja perhekeskuksen työntekijät eivät voi kuitenkaan 
osallistua yleisesti kaikille murrosikäisten vanhemmille suunnattuun 
valmennukseen.

Syksyllä 2018 on alkanut uutena palveluna 11–16-vuotiaiden lasten ja 
nuorten perheille kohdennettu lapsiperheiden sosiaaliohjaus. Erityisen 
tuen sosiaalityön palveluja on tarjolla 0−17-vuotiaille lapsille ja perheille 
sekä lastensuojelun asiakkaille lastensuojelun palveluja 20 vuoteen as-
ti. Lisäksi Perheentuki-sivustoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tarjoa-
malla tukea eri aiheista videoiden muodossa. Kolmannen sektorin va-
kiintuneet toimijat kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Väestöliitto 
tuottavat runsaasti tutkimusperäistä materiaalia ja digitaalisia palveluja 
teini-ikäisten lasten vanhemmuuden tueksi. Järjestöjen toteuttama 
verkkoympäristöön viety perhevalmennus voisi soveltua tälle kohde-
ryhmälle. Koulu ympäristönä mahdollistaa saman ikäisten nuorten van-
hempien kokoamisen yhteen. Perhevalmennuksen suunnittelu tulee to-
teuttaa yhdessä koulun opiskeluhuollon, nuorten ja vanhempien kans-
sa.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
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minen. Tuen tarjoaminen murrosikäisille nuorille ja heidän perheilleen 
on syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Murrosikäisten vanhemmille sekä 
nuorille suunnattu perhevalmennus voi tukea perheen sisäistä vuoro-
vaikutusta ja vanhempien jaksamista ja edistää koko perheen hyvin-
vointia."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan tekemään toivomuspon-
teen 30.8.2019 mennessä. Lausuntoa on pyydetty myös kasvatus- ja 
koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: (09) 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, Kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: (09) 310 
46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorteva Johanna, toivomusponsi, Kvsto 27.2.2019, asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 210

HEL 2019-002708 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää ehdotusta murrosikäisten van-
hemmille tarjottavasta perhevalmennuksesta kannatettavana, mutta 
kaupungin koko huomioiden myös haastavana. Päävastuu perheval-
mennuksen toteuttamisesta  tulisi olla perhekeskuksilla, joiden kautta 
vanhemmuuden tuki on tarkoitus jatkossa pääosin järjestää. Oppilas-
huollon toimijat ovat käytettävissä valmennuksen suunnittelussa. Lau-
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takunta kannattaa kolmannen sektorin toimijoiden mukaan ottamista 
perhevalmennuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lautakunta toteaa, että mallia olisi luontevinta pilotoida ensin jollakin 
perusopetusalueella ja siltä pohjalta laatia koko kaupunkiin sovellettava 
toimintamalli. Toteutuksessa olisi tarkoituksenmukaista hyödyntää esi-
merkiksi perusopetuspalveluissa jo kokeilussa olevaa Resetti-toimin-
tamallia.

Vanhemmuuden tukeminen on osa monen eri toimijan perustehtävää. 
Koulujen oppilashuolto ja nuorisopalvelut ovat keskeisiä nuoria ja hei-
dän vanhempiaan tavoittavia tahoja. Perhevalmennus käsitteenä viittaa 
useimmiten aivan pienten lasten vanhemmille tarjottavaan ryhmämuo-
toiseen tukeen. Ajoittain on eri puolilla maata kokeiltu myös murrosi-
käisten lasten vanhemmille tarjottavaa perhevalmennusta. Näistä ko-
keiluista on saatu pääosin myönteisiä tuloksia.

Siirtyminen 7. vuosiluokalle voisi olla hyvä ajankohta eri toimijoiden yh-
teistyönä toteutettavalle perhevalmennukselle. Verkkoympäristöön vie-
ty perhevalmennus saattaisi soveltua osalle kohderyhmästä. Murro-
siässä olevien lasten vanhemmuus on vaativaa ja ajoittain myös voi-
mavaroja kuluttavaa. Vanhemmat hakevat toisiltaan spontaania tukea, 
ja koulun oppilashuolto tukee yksittäisiä vanhempia kasvatustehtäväs-
sä.  Koulujen vanhempainilloissa käsitellään ajoittain murrosikään liitty-
vää tematiikkaa asiantuntijoiden johdolla, mutta kyse on yksittäisistä ti-
laisuuksista eikä pitkäkestoisesta valmennuksesta. Kouluissa on paljon 
vaihtelua siinä, miten teemaa käsitellään ja onko paikalla koulun ulko-
puolisia asiantuntijoita. Olisikin hyvä toteuttaa yhtenäisen suunnitelman 
ja mallin mukaisesti esimerkiksi koulutusta ja keskustelutilaisuuksia 
kaikissa kaupungin kouluissa osana vanhempainiltoja.

Perheiden osallisuuden vahvistaminen on noussut esille koulujen kehit-
tämistoiminnassa. Lukuvuonna 2018–2019 kahdessa peruskoulussa 
on pilotoitu Resetti-toimintamallia. Resetti-toiminnalla tiivistetään kodin 
ja koulun yhteistyötä konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja 
lapsen läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Toiminnas-
sa hyödynnetään useita eri menetelmiä, erityisesti myönteisen käytök-
sen vahvistamisen menetelmät, yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu 
ja perhekoulun periaatteet. Tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä 
lapsen tilanteesta sekä löytää uusia ratkaisumalleja, vahvistaa yhteis-
toimintaa paikallisissa verkostoissa sekä samanaikaisesti paikallisella 
tasolla tukea perheiden eri palvelujen integroitumista. Resetti-toiminta-
mallin kokeilua on tarkoitus laajentaa lukuvuonna 2019–2020 yhteis-
työkumppaneiden kanssa.
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Vaikka Resetti-toimintamalli auttaa osin vanhempia kasvatustyössä, ei 
se korvaa perhevalmennusta. Luontevia tahoja perhevalmennuksen to-
teuttamiseen ovat perhekeskukset yhdessä kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa.

Vaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Tuen tarjoaminen murrosikäisille nuorille ja heidän perheilleen 
on merkittävää syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Murrosikäisten van-
hemmille sekä nuorille suunnattu perhevalmennus tukee perheen si-
säistä vuorovaikutusta, vanhempien jaksamista ja edistää koko per-
heen hyvinvointia.

Myös valmisteilla olevan hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 kokoaa ja 
ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Hyvinvointi-
suunnitelmaan on valittu painopisteiden mukaisia kaupunkiyhteisiä toi-
menpiteitä sekä tietoon perustuen vaikuttavia toimenpiteitä kaupunki-
laisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointisuunnitel-
man rakentamisessa ja tavoitteiden sekä toimenpiteiden suunnittelussa 
on huomioitu laajasti yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja 
osallisuutta. 

Suunnitelman mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kau-
pungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, 
yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa toimintaa. 
Tärkeitä kumppaneita ovat myös kolmannen sektorin toimijat sekä 
kaupunkilaiset. 

Käsittely

18.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Tekstissä kappale: Siirtyminen 7. vuosiluokalle voisi olla 
hyvä ajankohta eri toimijoiden yhteistyönä toteutettavalle perhevalmen-
nukselle. Verkkoympäristöön viety perhevalmennus saattaisi soveltua 
osalle kohderyhmästä. Murrosiässä olevien lasten vanhemmuus on 
vaativaa ja ajoittain myös voimavaroja kuluttavaa. Vanhemmat hakevat 
toisiltaan spontaania tukea, ja koulun oppilashuolto tukee yksittäisiä 
vanhempia kasvatustehtävässä. Koulujen vanhempainilloissa käsitel-
lään ajoittain murrosikään liittyvää tematiikkaa asiantuntijoiden johdolla, 
mutta kyse on yksittäisistä tilaisuuksista eikä pitkäkestoisesta valmen-
nuksesta.

Tähän lisäys kappaleen loppuun: 
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Kouluissa on paljon vaihtelua siinä, miten teemaa käsitellään ja onko 
paikalla koulun ulkopuolisia asiantuntijoita. Olisikin hyvä toteuttaa yhte-
näisen suunnitelman ja mallin mukaisesti esimerkiksi koulutusta ja kes-
kustelutilaisuuksia kaikissa kaupungin kouluissa osana vanhempainilto-
ja. 

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2019 § 146

HEL 2019-002708 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.06.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Hannu Tuomisen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, Perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: (09) 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, Kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: (09) 310 
46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi
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§ 163
Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste

HEL 2019-003246 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talou-
den toteumaennusteen 30.6.2019 tilanteessa.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä 
asiaa käsitellessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2019 talouden ja toiminnan 
ennusteet kolme kertaa. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennus-
teet tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Sosiaali- ja ter-
veystoimen ennusteet laaditaan kaupunkiyhteisen rakenteen mukaises-
ti. 
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Nyt laadittu ennuste perustuu oman toiminnan osalta kesäkuun lopun 
tietoihin ja HUSin osalta sen tuottamaan ennusteeseen tammi‒touko-
kuun toteutumien pohjalta.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset talouden toteutumiseen

Sosiaali- ja terveystoimialalla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden 
ennusteet ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut (51001)

5 10 01  
Sosiaali- ja terveyspal-
velut

TP 2018 TA 2019 Ennuste 
30.6.2019

Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot     183,3  156,8          158,8 2,0  1,3 %
Menot  1 453,4  1 424,5       1 431,3 -6,8 -0,5 %
Toimintakate -1 270,1 -1 267,7      -1 272,5 -4,8 -0,4 %
      

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 2,0 
milj. eurolla. Tulojen ylitys muodostuu pääosin kirjausperusteen muu-
toksesta maksuperustaisesta kirjaamisesta suoriteperustaiseksi kirjaa-
miseksi ja kuolinpesien kirjauksesta käyttötaloustuloihin taseen sijasta. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan ylittävän budjetin 6,8 
milj. eurolla. Kustannusten kehitystä seurataan osana johtamista tar-
kasti kuukausittain ja ylitys pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin 
estämään.

Sosiaali- ja terveystoimen johto on määritellyt johtamistoimenpiteitä, 
joilla ylityspainetta vähennetään. Vakanssien täyttämistä ja suunniteltu-
jen uusien toimintojen käynnistymistä viivästetään mahdollisuuksien 
mukaan. Osaa ylityspaineista voidaan kompensoida henkilöstömenojen 
säästöillä, kun kaikki vakanssit eivät ole kokovuotisesti käytössä henki-
löstön vaihtumisen tai rekrytointiviiveiden vuoksi. Ostopalvelujen osalta 
ylitystä pyritään pienentämään tarkemmalla asiakas- ja tuottajaohjauk-
sella.

Lastensuojelun arvioidaan ylittävän budjettinsa 13,2 milj. eurolla. Yli-
tyspainetta on etenkin vaativan laitoshoidon asiakaspalvelujen ostoissa 
ja kuntouttavan perhehoidon ostoissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 
lasten määrä on pysynyt ennallaan, mutta samanaikaisesti sijoitusten 
pituudet ja erityis- ja vaativan tason laitoshoidon tarve on edelleen kas-
vanut.

Vaativahoitoisten lasten osuus sijoitetuista lapsista on kasvanut, minkä 
vuoksi lastensuojelun hoitovuorokausien määrä on kasvanut. Laitos-
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hoidon hoitovuorokausien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 19 200 
hoitovuorokaudella.

Sijaishuollon kokonaiskustannusten voimakkaaseen kasvuun vaikuttaa 
myös 1.1.2019 voimaan tullut uusi puitesopimus, jonka vuoksi ostopal-
velujen keskimääräiset vuorokausihinnat ovat nousseet viime vuoteen 
verrattuina. Nousua ei ole ollut mahdollista huomioida vielä vuoden 
2019 tulosbudjetteja laadittaessa.

Vammaistyön arvioidaan ylittävän budjettinsa 9,5 milj. eurolla. Ylityksen 
aiheuttaa asiakaspalvelujen ostojen ja päivätoiminnan määrän kasvu, 
henkilökohtaisen avun palkankorotukset, sosiaalihuoltolain mukaisen 
liikkumisen tuen matkamäärien kasvu sekä omaishoidon tuen lomituk-
sen kasvu. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen liikkumisen tuen 
matkamääriä on lisätty, ja omaishoidon tuen myöntämisperiaatteiden 
tarkistusten jälkeen noin puolella omaishoidon tuen asiakkaista tuen 
määrä on kasvanut. Myös omaishoidon tuen lomituksen tuntimäärän 
kaksinkertaistaminen lisää kustannuksia. 

Neuvola- ja perhetyön arvioidaan ylittävän budjettinsa 0,8 milj. eurolla 
johtuen pääosin lapsiperheiden kotipalvelujen asiakaspalvelujen ostois-
ta vammaisten lasten kotihoidon tukemiseksi.

Aikuissosiaalityössä ja nuorten palveluissa sekä perhe- ja sosiaalipal-
velujen yhteisissä menoissa arvioidaan yhteensä noin 0,9 milj. euron 
alitusta budjettiin. Alitus muodostuu palkkakustannuksista, viivästyneis-
tä rekrytoinneista ja aikuissosiaalityön avoinna olevista vakansseista.

Johtamistoimenpiteinä varhaista tukea laajennetaan ja kehitetään. So-
siaaliohjausta, perhesosiaalityötä ja nuorten mielenterveyspalveluja 
vahvistetaan. Nuorten mielenterveyspalvelujen palveluketjun toimivuut-
ta parannetaan yhdessä HUSin sekä kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan kanssa.

Lastensuojelussa on laadittu selvitys ja toimenpide-ehdotukset erityisen 
vaativaa hoitoa tarvitsevista nuorista sekä erityis- ja vaativan tason 
hoidon tarpeen kasvusta ja siihen vaikuttamisesta. 

Oman lastensuojelun laitoshoidon laajentamisen mahdollisuuksia selvi-
tetään. Perhehoitajien rekrytointia ja tukea vahvistetaan omien perhe-
hoitajien saatavuuden parantamiseksi. Ostopalvelujen tuottajien oh-
jausta sijaishuollon palveluissa tehostetaan.

Vammaistyössä kehitetään omaa toimintaa vastamaan haastavien 
asiakkaiden tarpeisiin ostopalvelujen tarpeen vähentämiseksi. Ostopal-
velujen tuottajien ohjausta vahvistetaan. Kuljetuspalvelujen kustannus-
ten kasvua ja kustannusrakennetta selvitetään tarkemmin.
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Terveys- ja päihdepalvelujen arvioidaan ylittävän budjettinsa 0,3 milj. 
eurolla. Ylitys koostuu HUSille 7.1.2019 siirtyneen päivystyksen loppu-
vuoden 2018 ilta-, viikonloppu- ja päivystyskorvauksista, jotka on mak-
settu vuoden 2019 puolella, ja joita ei ole voitu huomioida tulosbudje-
tissa 2019. Terveysasemilla ja sisätautien poliklinikalla on omahoitotar-
vikejakelussa ylityspainetta noin 1,0 milj. euroa, mikä kuitenkin kom-
pensoituu henkilöstömenojen alituksella. Lääkärien rekrytointia pyritään 
kuitenkin edelleen tehostamaan terveysasemapalvelujen saatavuuden 
parantamiseksi.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan alittuvan 
2,5 milj. euroa. Säästöt kompensoivat toimialan ylitystä ja ne perustu-
vat siihen, että uuden, 1.9.2019 aloittavan kotona asumista tukevan 
kuntouttavan arviointiyksikön menot eivät toteudu niin suurina kuin tu-
losbudjetissa on varauduttu. Myöskään tehostetun palveluasumisen os-
tojen lisäämistä ei toteuteta täysimääräisenä. Lisäksi vuokratyövoiman 
kustannuksia pyritään hillitsemään parantamalla oman henkilöstön rek-
rytointia.

Hallinnon ja toimialan yhteisten menojen ennustetaan alittavan budjet-
tinsa yhteensä 13,7 milj. eurolla. Talousarvion ylittyessä tulospalkkiota 
ei voida maksaa, joten yhteisistä menoista säästyy tulospalkkiovaraus 
13,0 milj. euroa. Hallinnon menojen ennustetaan alittavan budjettinsa 
0,7 milj. euroa lähinnä henkilöstömenojen osalta.

Toimeentulotuki (51002)

5 10 02 
Toimeentulotuki  

TP 2018 TA 2019 Ennuste 
30.6.2019

Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot   7,8    3,1    2,6 -0,5 -16,1 %
Menot 16,9  14,6  14,6 0   0 %
Toimintakate -9,1 -11,5 -12,0 -0,5   -4,3 %
      

Toimeentulotuen menot ennustetaan talousarvioon. Kriisimajoituksen ja 
lastensuojelun taloudellisen tuen kustannukset ovat siirtyneet toimeen-
tulotuen talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio-
kohdalle vuoden 2019 alusta. Tulojen alitus 0,5 milj. euroa johtuu pako-
laisten ja paluumuuttajien kotouttamistuesta saatavien tulojen vähene-
misestä, koska kolmen vuoden täyskorvattavuuden aika umpeutuu 
monella korvattavalla.

Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (51003)

5 10 03 
Vastaanottokeskukset ja 
valtion korvaamat maahan-
muuttopalvelut

TP 2018 TA 2019 Ennuste 
30.6.2019

Ero TA Ero TA %
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(milj. euroa)      
Tulot 25,0 16,8 18,6  1,9*   11,3 %
Menot 17,8 15,7 16,2 -0,5    -3,2 %
Toimintakate   7,2   1,1   2,5*  1,4 127,3 %

      

* luvut pyöristetty 

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Toimintakatteen arvioi-
daan toteutuvan 1,4 milj. euroa suurempana kuin talousarviossa. Tulo-
jen ylitys koostuu täyden korvauksen perusteella saaduista valtion kor-
vauksista. Tulojen ylitys johtuu kirjausperusteen muutoksesta maksu-
perustaisesta kirjaamisesta suoriteperustaiseksi kirjaamiseksi. 

Menojen ylitys johtuu tulkki- ja lääkäripalveluista sekä Helsingin vas-
taanottokeskuksen henkilöstömenoista.

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta val-
tiolta läpilaskutettavia eriä.

Apotti ja Sote-ja maakuntauudistus (51004)

5 10 04 
Apotti ja Sote-maakuntauu-
distus 

TP 2018 TA 2019 Ennuste 
30.6.2019

Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot   0,7   1,4    0,6 -0,8 -57,1 %
Menot   5,1   9,8   16,8 -7,0 -71,4 %
Toimintakate -4,4 -8,4 -16,2 -7,8 -92,9 %

Apotti-hankkeen ja sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tulojen 
arvioidaan alittavan talousarvion 0,8 milj. eurolla. Sote- ja maakuntauu-
distuksen valmistelussa suurin osa henkilöstöstä toimi resurssisopi-
muksella Uudenmaan maakuntaan ja laskutus perustui toteutuneisiin 
työtunteihin. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 
30.6.2019 mennessä.

Talousarviokohdan menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 7,0 milj. 
eurolla. Menojen ylitys johtuu muun muassa Apotti Oy:n ennakoitua 
korkeammista vuodelle 2019 kohdistuvista ylläpitokustannuksista, vel-
kaosuuksien poistoaikataulun muutoksista sekä käyttöönottokoulutuk-
sen laskutuksen muutoksesta käyttäjäperusteisesta laskutuksesta 
omistusperusteiseen laskutukseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)
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5 10 05 
HUS 

TP 2018 TA 2019 Ennuste 
30.6.2019

Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Menot 569,7 644,5 686,1 -41,6     -6,5 %

HUSin tammi-toukokuun ennusteen perusteella menojen arvioidaan 
ylittävän talousarvion 41,6 milj. eurolla.

Helsingin talousarviossa 2019 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rille varattiin päivystyksen siirto mukaan lukien 644,5 miljoonaa euroa. 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviossa Helsingin 
maksuosuus on 662,9 miljoonaa euroa. Lisäksi koko Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin talousarvio laadittiin 20 miljoonaa alijää-
mäisenä vuodelle 2019, minkä vuoksi vuonna 2019 jäsenkuntapalau-
tusta ei välttämättä kerry lainkaan tai sen määrä jää selvästi vuotta 
2018 alhaisemmaksi.

HUSilta edellytetään ripeitä ja vaikuttavia johtamistoimenpiteitä, koska 
menoylitystä tulee saada ennustettua merkittävästi alhaisemmaksi.

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

(milj. euroa) TA 2019 Ylitysoikeudet TA 2019 yh-
teensä

Ennuste 
30.6.2019

Ero TA

Tietotekniikkahankinnat  6,6 0,4  7,0  7,0 0
Muut hankinnat  5,4 2,8  8,2  8,2 0
Yhteensä 12,0 3,2 15,1* 15,1* 0

 

* Pyöristyksestä johtuen TA ja ennuste yhteensä luku on 0,1 milj. euroa 
pienempi kuin investointien yhteenlasketut summat.

Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2018 siirtyneistä 
hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 27.2.2019 § 73 myön-
tänyt yhteensä 3,2 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2019.

Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien toimenpiteiden edistyminen

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunkistrategiaa, keskeisiä kau-
punkistrategian kärkihankkeita sekä kaupungin yhteissuunnittelun tee-
moja ja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. Sosiaali- ja ter-
veystoimen näkökulmasta keskeisiä kaupunkistrategian kärkihankkeita 
ja tavoitteita ovat muun muassa nuorten syrjäytymisen ehkäisy, hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi, liikkumi-
sohjelma ja eri ikä- ja väestöryhmien liikkumisen edistäminen, asukas-
kokemuksen, asiakastyytyväisyyden ja osallisuuden lisääminen, kaik-
kien helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, palvelujen 
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saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, työllisyyden edistämi-
nen sekä harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

Palvelujen uudistamista jatketaan muun muassa perhekeskus-, ter-
veys- ja hyvinvointikeskus- sekä monipuolinen palvelukeskus -toimin-
tamallien mukaisesti. Kallion perhekeskus käynnistyi 4.6.2019. Palvelu-
jen tuotantotapoja ja asiakkaan roolia ja osallisuutta palveluissa vahvis-
tetaan edelleen. Toimialalla jatketaan moniammatillisten, integroitujen, 
omahoitoa lisäävien, jalkautuvien, kotiin ja asiakkaan omaan toimin-
taympäristöön vietävien palvelujen sekä sähköisten palvelujen kehittä-
mistä vastaamaan paremmin asiakastarpeita. 

Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään kaupunginvaltuus-
tossa 19.6.2019 hyväksytyn hyvinvointisuunnitelman mukaisesti sekä 
kaupunkitasoisilla ohjelmilla verkostoissa (kuten Lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelma, Nuorten ohjaus ja palveluverkosto, Stadin ikäoh-
jelma, Ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet, Liikkumisohjelma, Savuton 
Helsinki -verkosto sekä Pakka-toiminta) yhdessä muiden kaupungin 
toimialojen, järjestöjen ja yritysten kanssa.  

Vuoden 2019 aikana perustetaan keskitetty neuvola paperittomille ja 
turvapaikanhakijoille. 

Kilpailukykyä ja vastuullista taloudenpitoa parannetaan esimerkiksi pal-
velujen ja toimintatapojen uudistamisella sekä digitalisaation ja sähköi-
sen asioinnin lisäämisellä. Keskeisten toimintojen yksikkökustannusten 
kehitystä seurataan säännöllisesti ja tavoitellaan yksikkökustannusten 
laskua kustannustasoon suhteutettuna. Toimialalla parannetaan myös 
liiketoiminnallista osaamista ja ostopalvelutuottajien ohjausta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion määrälliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1. 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutu-
van seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelut  
1. Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäyty-
mistä.

Toteutuu

2. Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Toteutuu 
3. Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saavutettavissa. Ei toteudu
4. Toimintamme on taloudellisesti kestävää ja tuottavaa. Toteutuu

Tavoitteessa 1 riskinä on, että mittareille ”psykiatrisessa avohoidossa 
olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2018 verrat-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 37 (90)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/7
13.08.2019

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

tuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvista-
malla” ja ”kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus” asete-
tut tavoitetasot eivät toteudu.

Lisäksi alkuvuoden perusteella psykiatrisessa avohoidossa olevien po-
tilaiden sairaalapäivien määrä on suurempi kuin samana ajankohtana 
vuonna 2018. Avohoidon lääkäreiden rekrytointia ja lähiesimiesten ja 
henkilöstön osaamista parannetaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Kotihoidon liikkumissopimuksen kattavuus puolestaan oli tilanteessa 
1.5.2019 54 %. Tavoitteena on päästä 70 % kattavuuteen vuoden lo-
pussa. Liikkumissopimusten tekemistä parannetaan jatkuvasti.

Tavoitteessa 3 mittarien ”asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vas-
taanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä” ja ”T3 on vuoden lo-
pussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla” osalta tavoitetasot 
eivät toteudu. Tammi-toukokuun T3-toteuma on 22 vuorokautta, eikä 
kaikilla terveysasemilla T3 ole alle 20 vuorokautta.

Saatavuuden ongelmaa selittää aiempaa suurempi lääkärimäärän va-
jaus ja vähäisempi kokeneiden lääkäreiden määrä. Rekrytointia tehos-
tetaan edelleen muun muassa lääkäreiden saatavuuden ja pysyvyyden 
edistäminen -hankkeessa vuosina 2019‒2021. Lisäksi osaa kysynnäs-
tä pyritään hoitamaan sähköisillä palveluilla sekä palvelusetelillä.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimialan muut toiminnalliset tavoitteet ovat seuraa-
vat:

1. Lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton jäl-
keen uuteen asiakkaaseen ollaan yhteydessä kiireellisissä tilanteissa samana 
päivänä ja kiireettömissä tilanteissa viimeistään 3. arkipäivänä asiakkaan yh-
teydenoton jälkeen.

Ei toteudu

2. Lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi vahvistetaan neuvolan, oppilashuollon 
ja nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön yhteistä työtä.

Toteutuu

3. Kehitetään ja kokeillaan yläasteikäisille sopivia menetelmiä hyvän arkirytmin 
ja terveellisten elämäntapojen tueksi digitaalisuus ja osallisuus huomioiden.

Toteutuu 

4. Vahvistetaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa 
varhaiskasvatuksessa toimivien fysioterapeuttien roolia arkiliikkumisen tukena 
huomioiden erityistä tukea tarvitsevat lapset.

Toteutuu

5. Tehtävien täyttöaste nousee sosiaalityössä, kotihoidossa ja terveysasemilla 
vuoteen 2019 verrattuna.

Toteutuu

Tavoitteen 1 mukainen yhteydenotto uuteen asiakkaaseen ei toteudu 
kiireettömissä tilanteissa. Kiireellisissä tilanteissa toteuma saman päi-
vän aikana on 100 prosenttia ja kiireettömissä toteuma 92,6 prosenttia 
huhtikuun 2019 lopussa. Palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijöi-
den viroista noin 20 prosenttia on ollut täyttämättä työvoimapulan 
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vuoksi. Lainsäädännön vaatimus arvioinnin aloittamisesta seitsemän 
vuorokauden kuluessa toteutuu.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Tavoitteen 2 osalta lapsiperheköyhyyden tunnistaminen ja asiakkaan 
ohjaaminen tarvittaviin tukitoimiin on kuvattu. Tavoitteen numeerinen 
seuranta ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä mittarina olevaa yhteisten 
asiakkaiden poikkileikkaustietoa ei ole mahdollista saada. Neuvolassa 
ja oppilashuollossa asiakkaana on lapsi ja aikuissosiaalityössä perheen 
aikuinen, eikä perhetietoja kirjata rakenteisesti siten, että perheiden tie-
tojen yhdistäminen eri tietojärjestelmistä olisi mahdollista. 

Tavoitteessa 5 riskiä on terveysasemien lääkärivakanssien täyttöas-
teen toteutumisessa tavoitteen mukaisesti.

Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön ja palvelutuotannon riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sosiaali- ja terveystoimialan riskienhallinta huomioidaan päivittäisjoh-
tamisessa. Palvelutuotannossa taloudellisena riskinä on erityisesti 
asiakaspalvelujen ostojen menojen kasvu.

Toimialan keskitettyjä määrärahoja, joista maksetaan muun muassa 
henkilöstön tulospalkkio, käytetään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoi-
mialan talousarviokohdan toteutumiseksi budjetin mukaisesti. 

Talousarviokohtien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiiri osalta varaudutaan tekemään marraskuussa 
2019 määrärahojen ylitysesitys, ja Apotti ja sote- ja maakuntauudistuk-
sen talousarviokohdan osalta varaudutaan tekemään toimintakatteen 
alitusesitys. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 164
Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja 
taloussuunnitelma vuosille 2020‒2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen eh-
dotuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja 
vuosien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupun-
ginhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoh-
jeet (liite 4).

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion laadintaa ohjaavat kaupun-
ginhallituksen 6.5.2019 päättämät kannanotot:
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- Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana on kaupunkistrategiasta joh-
dettu kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami, jota ei voida ylit-
tää. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimiala-
kohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään 
kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Lauta- ja johtokuntien tu-
lee huomioida talousarvioehdotuksissa kaupunkistrategian 0,5 % tuot-
tavuustavoite.

- Talousarvioehdotuksien tulee perustua strategian taloustavoitteisiin 
sekä laskelmiin väestönkasvun ja toimintaympäristön muutoksien vai-
kutuksista asiakas- ja suoritemääriin strategiatavoitteen mukaisesti eri-
tyisesti palveluissa, joiden kustannuksiin väestönkasvu suorimmin vai-
kuttaa.

- Lisäksi kaupunginhallitus kehotti lauta- ja johtokuntia sisällyttämään 
talousarvioehdotuksiin kaupunkistrategian toteuttamisen toimenpiteet 
vuosina 2020−2022, asiakas- ja suoritemäärien kehityksen eriteltynä 
väestönkasvuun ja muihin tekijöihin vuosina 2018−2022 sekä palvelui-
den yksikkökustannukset 2018 ja niiden kehitys 2019−2022 sekä niihin 
perustuva tuottavuuskehitys.

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja 
ja johtamisen väline. Kaupunkistrategiaa toteutetaan päivittäisessä toi-
minnassa seurataan erityisesti talousarvion, käyttösuunnitelman ja en-
nusteiden avulla.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kaupunkistrategi-
aan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat toimialata-
soisesti merkittäviä ja antavat riittävän kuvan toimialan toiminnasta.

Vuoden 2020 talousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastamaan 
tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen 
hintaindeksi) ja väestönkasvusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla 
talousarviovalmistelun edetessä.

Edellisellä hallituskaudella valmisteltuja valtakunnallista sote- ja maa-
kuntauudistusta koskevia lakiesityksiä ei käsitelty eduskunnassa, koska 
hallitus erosi 8.3.2019. Neuvottelutulos uudesta hallitusohjelmasta jul-
kaistiin 3.6.2019 nimellä Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Julkisen talouden 
kestävyyteen pyritään muun muassa julkisen palvelutuotannon tuotta-
vuuden ja vaikuttavuuden parantamisella.

Hallitusohjelma sisältää uudistuksen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelui-
den järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le (18 kappaletta). Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina pal-
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veluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palvelujen 
tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta 
vuoden 2019 loppuun mennessä. Maakuntien rahoitus perustuu pää-
osin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan tarve-
vakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Hallitus käynnistää valmistelun 
maakuntaveron käyttöönotosta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että alueelliset erityispiirteet otetaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distuksessa ja palvelujen järjestämisessä. Hallitus selvittää Uuden-
maan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteis-
työssä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun 
mennessä.

Helsinki osallistuu aktiivisena toimijana myös nykyisen hallitusohjelman 
mukaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun. 
Samanaikaisesti tavoitteena on, että Helsingin sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut ovat kaikilta osin kilpailukykyisiä. Riippumatta sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistuksen etenemisestä palveluja uudistetaan 
määrätietoisesti sellaisiksi, jotka helsinkiläiset haluavat jatkossakin vali-
ta. Tämä saavutetaan jatkamalla palvelujen ja palvelurakenteen uudis-
tamista ja huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan 
sekä saavutettavuudeltaan hyvistä, vaikuttavista ja laadukkaista moni-
puolisista palveluista sekä asianmukaisista toimitiloista. Muutoksessa 
myönteinen henkilöstökokemus edellyttää henkilöstön osaamisen jat-
kuvaa kehittämistä ja itseohjautuvuutta tukevaa valmentavaa johtamis-
ta.

Esitys vuoden 2020 talousarvioksi

Esitys sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuo-
sien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi on tämän asian liitteenä 1.

Menot milj. 
euroa

TP 2018 TA 2019 Raami 2020 Muutos, 
milj. euroa

Muutos %

Sote yhteensä 2 062,9 2 109,1 2 205,5 96,4     4,6 %
Sosiaali- ja ter-

veyspalvelut
1 453,4 1 424,5 1 482,1 57,6     4,0 %

Toimeentulo-
tuki

16,9 14,6 14,6 0,0     0,0 %

Vastaanotto-
keskukset ja 
muut valtion 
korvaamat 

maahan-muut-

17,8 15,7 13,5 -2,2    -14,0%
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topalvelut
Apotti 5,1 9,8 29,6   19,8     202,0 %

HUS-kuntayh-
tymä

  569,7    644,5    665,7 21,1      3,3 %

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituk-
sen linjaamien talousarvion noudattamisohjeiden ja kaupunginvaltuus-
ton 27.9.2017 hyväksymän kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti. 
Talousarvioehdotuksen pohjana olevan väestöennusteen mukaan Hel-
singin väestömäärä kasvaa arviolta 0,97 % ja peruspalveluindeksin 
mukaisen kustannustason nousun arvioidaan olevan 3,0 % vuonna 
2020. Kaupungin kokonaistuottavuustavoite on 0,5 %.

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 päätöksen mukaisesti kaupungin meno-
raami voi kasvaa enintään 3,47 % vuoden 2019 talousarvioon nähden. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami kasvaa kokonaisuudessaan 
4,0 %. Menoraami sisältää vuoden 2020 osalta Apotin käyttöönoton si-
jaistuskustannuksia 8,2 milj. euroa, joten pysyvämmät sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen menot kasvavat 49,4 milj. eurolla (3,47 %). 

Sosiaali- ja terveystoimialan menojen kokonaisraami kasvaa 4,6 % 
(96,4 milj. euroa) vuoden 2019 talousarviosta, missä merkittävimmät 
tekijät ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan kasvu 57,6 
milj. eurolla, HUS-kuntayhtymän maksuosuuden kasvu 21,2 milj. eurol-
la ja Apotin laskutusosuuden kasvu 19,8 milj. eurolla. Vuoden 2020 ko-
konaismenoraami on 2 205,5 milj. euroa.

Apotin talousarviokohdan menolisäykset ovat Apotin laskutusosuuksien 
kasvuun perustuvia, joihin sosiaali- ja terveystoimi ei suoraan voi omilla 
toimillaan vaikuttaa.

HUSin menoraami pohjautuu vuoden 2019 talousarvion taloussuunni-
telman mukaiseen määrärahaan vuodelle 2020. HUSin menoraami 
kasvaa 3,3 % vuoden 2019 talousarviosta. Vuoden 2019 HUSin arvioi-
tu ylitys, noin 42 milj. euroa, luo paineita vuoden 2020 määrärahatar-
peille.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuustavoitetta toteutetaan muun 
muassa edistämällä digitalisaatiota ja jatkamalla määrätietoista palvelu-
rakenteen keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa 
palveluja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuottavuuden paran-
tamista tehdään palvelujen laadusta ja niiden hyvinvointivaikutuksista 
huolehtien. Oman toiminnan yksikkökustannukset ovat pääsääntöisesti 
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reaalisesti laskeneet ja yksikkökustannuksissa tavoitellaan edelleen 
laskua ja muiden kaupunkien keskiarvoa. Palvelujen myöntämisperus-
teita yhdenmukaistetaan muiden Uudenmaan kuntien kanssa.

Palvelusetelin osuutta palvelujen tuottamistapana lisätään ja selvite-
tään uusia palvelusetelivaihtoehtoja. Omaishoidon tuen käyttöä tuetaan 
vahvasti yhtenä palvelujen tuottamistapana.

Aukioloaikoja laajennetaan edelleen osana palvelujen uudistamista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa strategian toteutumista talousar-
vioon asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden kautta. Kokonai-
suutena sitovien toiminnallisten tavoitteiden päämääränä on ohjata 
toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Sitovat toiminnalli-
set tavoitteet on johdettu strategian kaupunkiyhteisistä kärkihankkeista 
ja tavoitteista. Sosiaali- ja terveystoimialan sitovat tavoitteet ovat:

 Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.
 Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme 

syrjäytymistä.
 Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa.
 Toimintamme on taloudellisesti kestävää ja tuottavaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia toiminnallisia tavoitteita täy-
dentäviä tavoitteita, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden toteu-
tumista. Sosiaali- ja terveystoimialan muut toiminnalliset tavoitteet on 
esitetty liitteessä 1.

Määrälliset tavoitteet

Suoritetavoitteet pohjautuvat vuoden 2019 ennustettuun tasoon, minkä 
lisäksi tavoitteissa on huomioitu toiminnallisia muutoksia. Toiminnallisia 
muutoksia ovat muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin 
käyttöönotto, palvelujen uudistamisen uusien toimintamallien vakiinnut-
taminen ja digitalisaation lisääminen. Suoritetavoitteet on esitetty liit-
teessä 1.

Palvelujen tuotantotapoja kehitetään vahvistamalla edelleen asiakkaan 
roolia ennaltaehkäisevien toimien, itsehoidon ja digitaalisten palvelujen 
avulla niin, että helsinkiläiset tekevät hyvinvointia ja terveyttä edistäviä 
valintoja arjessaan.
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Moniammatillisia, integroituja palveluja sekä kotiin ja asiakkaan omaan 
toimintaympäristöön vietäviä palveluja uudistetaan vastaamaan pa-
remmin asiakastarpeita. Vastaanottotoiminnan rinnalle ja vaihtoehdoksi 
vakiinnutetaan edelleen kevyempiä palveluja ja sähköisiä palveluja.

Palvelurakenteen keventämistä jatketaan. Laitoshoitoa vähennetään ja 
erilaisia kotiin ja muuhun asiakkaan toimintaympäristöön vietäviä palve-
luja ja kuntoutusta lisätään.

Investoinnit

Kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman suunnittelun lähtökohtana 
on vuotuinen kokonaisinvestointitaso noin 758 milj. euroa. Kaupunkita-
solla on linjattu, että toimialojen ja liikelaitosten tulee laatia tilankäyttö-
ohjelmat ja niiden tehostamissuunnitelmat.

Tavoitteena on, että investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella siten, et-
tei lainakanta asukasta kohden kasva. Suunnitelma sisältää myös pois-
tuvat tilat ja sosiaali- ja terveystoimi on laatinut priorisoidun 10-vuotis-
suunnitelman tulevista investoinneista.

Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma on liitteenä 2.

Irtain käyttöomaisuus

Sosiaali- ja terveystoimialan ehdotus irtaimen omaisuuden raamiksi on 
17,15 milj. euroa, mikä on 5,2 milj. euroa kuluvan vuoden irtaimen 
omaisuuden raamia suurempi. Irtaimen omaisuuden raamin kasvu joh-
tuu Apotin käyttöönottoon liittyvistä järjestelmien integrointi- ja työase-
makustannuksista sekä loppuvuonna 2020 valmistuvasta suun tervey-
denhuollon Haartmaninkadun toimipisteen käyttöönotosta. Irtaimen 
omaisuuden hankinnat ovat liitteenä 3.

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituk-
sen linjaamien talousarvion noudattamisohjeiden ja kaupunginvaltuus-
ton 27.9.2017 hyväksymän kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti. 
Kaupunginhallituksen 6.5.2019 päätöksen mukaisesti kaupungin meno-
raami voi kasvaa enintään 3,47 % vuoden 2019 talousarvioon nähden.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta vuoden 2020 
talousarvioesitys kasvaa 4,0 % vuoteen 2019 verrattuna. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen menoraami sisältää niin sanottuna kertaluontoisena 
eränä Apotin käyttöönoton sijaistuskustannuksia 8,2 milj. euroa, joten 
pysyvämmät sosiaali- ja terveyspalvelujen menot kasvavat kaupungin-
hallituksen linjauksen mukaisesti 3,47 %.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen 3,47 %:n menokasvun arvioidaan katta-
van vuoden 2020 väestönkasvun, asiakasmäärän kasvun ja kustannus-
tason nousun aiheuttamat menolisäykset lukuun ottamatta Apotin si-
jaistusmenoja. Tuottavuuden tulee nousta tällöin 0,5 %.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami vuodelle 2020 ei sisällä vuo-
den 2019 lastensuojelun ja vammaistyön ylityspaineita kokonaisuudes-
saan eikä muita toimintaympäristön muutoksia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraami ei sisällä myöskään uusia 
toiminnallisia muutoksia. Menoraamissa ei ole myöskään varauduttu 
mahdollisiin hallitusohjelman mukaisiin muutoksiin, kuten vanhuspalve-
lulain ympärivuorokautisen hoivan mitoituksen nostamiseen tai perus-
terveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuun tiukentamiseen (7 
päivän kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista).

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 päätöksen mukaisesti vuoden 2019 ta-
lousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastaamaan tuoreimpia en-
nusteita kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) ja 
väestönkasvusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarvioval-
mistelun edetessä.

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien tarkemmat suun-
nitelmat palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi valmistellaan käyt-
tösuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2019.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020-2022 (esitys)

2 Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma
3 Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen omaisuuden perushankinnat  

2020-2029
4 Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 165
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloitteesta koskien mata-
lan kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä

HEL 2019-003310 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän ja 17 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteesta koskien matalan kynnyksen mielenterveysavun lisää-
mistä:

”Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen saatavuutta vahvistetaan 
elokuussa 2019 Myllypuron terveysaseman (keväästä 2020 terveys- ja 
hyvinvointikeskus) yhteyteen avattavalla helsinkiläisten nuorten ja ai-
kuisikäisten palvelupisteellä (Mielenterveyspalvelupiste Mieppi). Palve-
luun voi varata ajan sähköisesti tai tulla tiettynä aikana paikalle ilman 
ajanvarausta. Yhteydenpito voi tapahtua myös puhelimitse tai videovä-
litteisesti. Palvelua kehitetään ja tuloksia arvioidaan yhteistyössä asiak-
kaiden ja järjestöjen kanssa. Palvelun resursointia laajennetaan Mylly-
puron kokeilun jälkeen esiin tulleen asiakastarpeen perusteella ja ta-
lousarvion puitteissa. Tarkoituksena on avata kynnyksetön palvelupiste 
jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Samassa yhtey-
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dessä arvioidaan myös terveysasemilla toimivien mielenterveys- ja 
päihdesairaanhoitajien riittävyys.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen palvelujen ensisijai-
suus lisäävät asiakkaan osallisuutta, vahvistavat arjessa selviytymistä 
ja vähentävät erityistason palvelujen tarvetta.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle  28.8.2019 mennessä valtuutettu Alviina 
Alametsän ja 17 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien mata-
lan kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite_Alametsä Alviina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 166
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloitteesta koskien mielen-
terveyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon

HEL 2019-003307 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Reetta Vanhasen ja 23 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteesta koskien mielenterveyshoitajien vakanssien lisäämistä 
perusterveydenhuoltoon:

”Helsingin terveysasemilla on 36 mielenterveys- ja päihdesairaanhoita-
jaa. Sairaanhoitajien vastaanotolle ohjaudutaan terveysaseman tervey-
denhoitajan tai lääkärin tekemän hoidon tarpeen arvion jälkeen. Myös 
esim. neuvolasta tai lastensuojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä 
asiakkaita vastaanotoille. Sairaanhoitaja on yhteydessä asiakkaaseen 
pääsääntöisesti samana arkipäivänä yhteydenotosta ja hoidon kiireelli-
syys arvioidaan puhelimessa tai konsultaatiovastaanotolla. Asiakkaille 
pystytään tarjoamaan myös kiireellisiä vastaanottoaikoja akuuteissa ti-
lanteissa.

Vuonna 2018 mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajat hoitivat 13 000 
eri potilasta. Lievien ja keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäi-
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riöiden hoidon lisäksi he tarjoavat apua elämänkriiseihin sekä alkoholin 
varhaisvaiheen riskikäyttöön ja haitalliseen käyttöön liittyviin ongelmiin. 
Sairaanhoitajilla on nopea konsultaatioyhteys psykiatria- ja päihdepal-
veluihin. Osa terveysaseman potilaista ohjataan HUSin nettiterapiaan. 
Vuonna 2018 IT-psykiatriassa hoidettiin 1 100 helsinkiläistä. Jokaiselle 
terveysasemalle tarjotaan myös jalkautuvien psykiatrien tukea. Vuonna 
2018 konsultaatiota annettiin noin 1 000 terveysaseman asiakkaan hoi-
toon.

Kalasataman, Malmin, Laakson ja Vuosaaren akuuttipsykiatrian polikli-
nikoiden liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmät tarjoavat 
apua ja konsultaatiota kaikkialle peruspalveluihin, lastensuojeluun, 
asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin 1‒3 arkipäivän sisällä avunpyyn-
nöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä vakavissa psykiatrisissa 
kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. Liikkuvissa työryhmissä 
on 42 työntekijää. Tammi-toukokuussa 2019 palvelua tarjottiin 2 200 eri 
potilaalle.

Perustasolla mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjoavat myös Nuori-
soasema ja opiskeluterveydenhuollon psykiatriset sairaanhoitajat. 
13‒29-vuotiaat nuoret ja aikuiset voivat hakeutua näihin joko ilman en-
nakkoyhteydenottoa tai omalla yhteydenotolla. Näiden lisäksi Ohjaamo 
Helsinki tarjoaa kynnyksetöntä moniammatillista neuvontaa ja tukea 
terveyteen, hyvinvointiin ja hoitoon pääsyyn liittyvissä kysymyksissä 
15‒29-vuotiaille. Nuorisoasemalla hoidetaan noin 1 400 ja opiskeluter-
veydenhuollon psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotolla noin 1 300 
asiakasta vuosittain.

Edellä kuvattujen palvelujen lisäksi perusterveydenhuollon matalan 
kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuutta vahvistetaan vuoden 
2019 elokuussa Myllypuron terveysaseman (keväästä 2020 terveys- ja 
hyvinvointikeskus) yhteyteen avattavalla helsinkiläisten nuorten ja ai-
kuisikäisten palvelupisteellä (Mielenterveyspalvelupiste Mieppi). Palve-
luun voi varata ajan sähköisesti tai tulla tiettynä aikana paikalle ilman 
ajanvarausta. Yhteydenpito voi tapahtua myös puhelimitse tai videovä-
litteisesti. Palvelua kehitetään ja tuloksia arvioidaan yhteistyössä asiak-
kaiden ja järjestöjen kanssa. Palvelun resursointia laajennetaan Mylly-
puron kokeilun jälkeen esiin tulleen asiakastarpeen perusteella ja ta-
lousarvion puitteissa. Asiakkaita voidaan ohjata alkuarvion jälkeen pal-
velupisteestä suoraan mm. lyhytpsykoterapiaan. Tarkoituksena on ava-
ta kynnyksetön palvelupiste jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
yhteyteen. Samassa yhteydessä arvioidaan myös terveysasemilla toi-
mivien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien riittävyys.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen palvelujen ensisijai-
suus lisäävät asiakkaan osallisuutta, vahvistavat arjessa selviytymistä 
ja vähentävät erityistason palvelujen tarvetta.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Reetta 
Vanhasen ja 23 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien mie-
lenterveyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite_Vanhanen Reetta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 167
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastenp-
sykiatrin palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi

HEL 2019-003285 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja kolmen muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteesta koskien lastenpsykiatrin palkkaamista lastensuoje-
lun tukemiseksi:

"Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin tarkastustoimet ovat vuonna 
2018 tehneet yhteisarvioinnin lasten ja nuorten hoitoon pääsystä mie-
lenterveyspalvelujen piiriin. Arvioinnissa on tullut ilmi haasteita lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämisessä.

Lastensuojelun näkökulmasta vaikeudet eivät koske erityisesti ensi 
vaiheen hoitoon pääsyä. Ensivaiheen hoitoon pääsy on kohtuullisen 
sujuvaa. Vaikeuksia on nuorisopsykiatriassa erityisesti intensiivisen 
avohoidon ja intervallihoitojen järjestämisessä sekä osastopaikkojen 
saatavuudessa. Diagnosoitu psyykkinen sairaus tai lapsen psyykkisen 
hyvinvoinnin ongelmat ovat olleet syynä yli 30 prosentissa yli 13-vuo-
tiaiden nuorten huostaanotoista vuonna 2018. Lastensuojelun tarvetta 
pyritään vähentämään kehittämällä nuorisopsykiatrista hoitoa ja hoidon 
saatavuutta sekä asiakaslähtöistä yhteistyötä lastensuojelun ja nuori-
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sopsykiatrian kesken. Perinteisiin poliklinikkakäynti-tyyppisiin hoitomuo-
toihin sitoutumattomille nuorille tulee kehittää paremmin nuorten tarpei-
siin soveltuvia hoitomuotoja.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen laaja-alaisten ongelmien 
vuoksi tilanne ei ole korjattavissa yksittäisten lasten- ja nuorisopsykiat-
rien palkkaamisella lastensuojeluun. Helsinki ja HUS ovat käynnistä-
mässä yhteisen ilmiöpohjaisen palveluketjun laatimisen lasten ja nuor-
ten mielenterveysongelmista. Palveluketjutyöskentelyssä on tavoittee-
na yhteensovittaa HUSin ja Helsingin palveluja siten, että lasten ja 
nuorten mielenterveysongelmia kyettäisiin nykyistä paremmin ehkäi-
semään, perustason hoito vahvistuisi ja vaikeasti psyykkisesti sairaat 
lapset ja nuoret saisivat riittävän hoidon lasten- ja nuorisopsykiatriasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Oikea-aikainen ja tarpeenmukainen lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoito 
vähentää lastensuojelun tarvetta. Tällä hetkellä erityisesti lastensuoje-
lun asiakkuudessa olevilla nuorilla on vaikeuksia saada nuorisopsykiat-
rista hoitoa ja lastensuojelun palveluilla joudutaan kompensoimaan las-
ten- ja nuorisopsykiatristen palvelujen aukkoja."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Ranta-
sen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien lastenp-
sykiatrin palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite HEL 2019-003285 Mari Rantanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 168
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien eläkeläis-
ten liikkumisen tukemista

HEL 2019-003298 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon 
Seija Muurisen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta 
koskien eläkeläisten liikkumisen tukemista:

"Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista päättää Helsingin Seudun 
Liikenne (HSL). Joukkoliikenteen alennukset tai palvelusetelit eläkeläi-
sille eivät myöskään ole vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n 2 mo-
mentin tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n mukaista kuljetustukea.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle 
henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vam-
man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuk-
sia. Vuonna 2018 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaita (kaikki 
ikäluokat) oli 11 092.
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Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetus-
palvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu 
pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää 
julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa.  
Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. 
Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sai 3 317 
asiakasta. 

Toimeentulotukena myönnettävä HSL:n matkalippu

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnetään HSL:n matkalippuja täyden-
tävänä toimeentulotukena esimerkiksi, jos asiakas aloittaa työvoimapo-
liittisen koulutuksen, jolloin tukea myönnetään ensimmäisen kuukauden 
matkakuluihin tai kun katsotaan osallistumisen ryhmätoimintaan tuke-
van asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnettiin vuonna 2018 täydentävänä 
toimeentulotukena HSL:n lippuihin yli 65-vuotiaille noin 21 000 euroa, 
83 henkilölle.

Työmatkakulut, korvaushoidon matkakulut ja sarjahoidon matkakulut 
kuuluvat perustoimeentulotukena myönnettäviin menoihin, jotka Kela 
myöntää. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen tukee pienituloisten eläkeläisten mahdollisuutta 
asiointiin ja osallistumiseen harrastus- ja kulttuuritoimintaan oman 
asuinalueensa ulkopuolella."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Seija Muu-
risen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien elä-
keläisten liikkumisen tukemista. Lausuntoa on pyydetty myös kaupun-
kiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 169
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien maksu-
tonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläk-
keellä oleville

HEL 2019-003284 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Rantasen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloit-
teeseen koskien maksutonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pientuloi-
sille vanhuuseläkkeellä oleville:

"Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista päättää Helsingin Seudun 
Liikenne (HSL). Maksuton joukkoliikenne pienituloisille vanhuseläkkeel-
lä oleville henkilöille ei ole myöskään vammaispalvelulain 380/1987) 8 
§:n 2 momentin tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n mukaista kul-
jetustukea.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle 
henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vam-
man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuk-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 57 (90)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/13
13.08.2019

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

sia. Vuonna 2018 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaita oli 
kaikissa ikäluokissa yhteensä 11 092.

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetus-
palvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu 
pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää 
julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa. 
Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. 
Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sai 3 317 
asiakasta. 

Toimeentulotukena myönnettävä HSL:n matkalippu

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnetään HSL:n matkalippuja täyden-
tävänä toimeentulotukena esimerkiksi, jos asiakas aloittaa työvoimapo-
liittisen koulutuksen, jolloin tukea myönnetään ensimmäisen kuukauden 
matkakuluihin tai kun katsotaan osallistumisen ryhmätoimintaan tuke-
van asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta. 

Sosiaali- ja terveystoimesta myönnettiin vuonna 2018 täydentävänä 
toimeentulotukena HSL:n lippuihin yli 65-vuotiaille noin 21 000 euroa, 
83 henkilölle.

Työmatkakulut, korvaushoidon matkakulut ja sarjahoidon matkakulut 
kuuluvat perustoimeentulotukena myönnettäviin menoihin, jotka Kela 
myöntää.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen tukee pienituloisten eläkeläisten mahdollisuuk-
sia asiointiin ja osallistumiseen harrastus- ja kulttuuritoimintaan oman 
asuinalueen ulkopuolella."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Ranta-
sen ja kolmen muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien maksu-
tonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä 
oleville. Lausuntoa on pyydetty myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
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marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 170
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien geronomeja 
ja moniammatillisuutta kotihoitoon

HEL 2019-003294 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Kati Juvan ja seitsemän muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteesta koskien kotihoidon palvelun moniammatillisuuden 
lisäämisestä muun muassa geronomien avulla:

"Kotihoidossa on 1 736 vakanssia, joista lähihoitajia on 76 prosenttia, 
sairaan- ja terveydenhoitajia on yhteensä noin 15 prosenttia, kotiavus-
tajia ja kodinhoitajia on noin neljä prosenttia sekä kotihoidon ohjaajia ja 
kotihoidon päälliköitä on noin viisi prosenttia. 

Moniammatillinen kotihoidon tiimi

Kotihoidon perusajatus on moniammatillinen yhteinen työ asiakkaan 
hyväksi. Kotihoidon perustiimiin lähipalvelualueella kuuluu kotihoidon 
omien vakanssien lisäksi nimikkofysioterapeutti, kotihoidon lääkäri ja 
nimetty sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja. Tarpeen mukaan tiimiä voi-
daan laajentaa esimerkiksi toimintaterapeutilla. 
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Lääkärit ja terapeutit ovat Helsingin sairaalan työntekijöitä ja sosiaali-
työntekijät tulevat gerontologisen sosiaalityön yksiköstä. Kotihoidon 
lääkäreiden vakansseja on yhteensä 38 vakanssia, josta lääkäripanos 
kotihoidolle on noin 18 henkilötyövuotta. Kotona asumisen tukemiseen 
on tällä hetkellä kohdistettu 27 fysioterapeutin työpanos. He tuottavat 
palvelua ikääntyneille, pääosin kotihoidon asiakkaille moniammatillises-
ti kotihoidon henkilökunnan kanssa. Heidän kotikäynneistään noin kak-
si kolmasosaa tehdään kotihoidon asiakkaille ja yksi kolmasosa koti-
käynneistä kohdistetaan muun muassa sairaalasta kotiutuville. Toimin-
taterapeutteja on kohdistettu kotihoitoon yhdeksän vakanssia. Sosiaali-
työntekijöiden vakansseista noin 20 vakanssin työpanos sekä sosiaa-
liohjaajien noin 14 vakanssin työpanos kohdistuu pääosin kotihoidon 
asiakkaisiin.

Ravitsemusterapeutteja on kohdennettu ikääntyneiden palveluihin (ko-
tihoito, asumispalvelut, omaishoito) yhteensä kolme vakanssia, joita on 
mahdollisuus konsultoida tarvittaessa. Lisäksi kotihoidon asiakkaan on 
mahdollista saada myös suuhygienistin käynti kotiin.

Päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat aloittaneet liikkuvan tiimin palve-
lun, joka tekee kotikäyntejä asiakkaan kotiin.

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään moniammatillisesti sekä 
HelppiSeniorin asiakasohjausyksikössä että 1.9.2019 perustettavassa 
kuntouttavassa arviointiyksikössä, jossa toimii moniammatillinen työyh-
teisö. Asiakkaan hoitoon osallistuva moniammatillinen tiimi koostetaan 
asiakkaalle tehdyn palvelutarpeen arvion perusteella.

Geronomit kotihoidossa

Geronomin tutkinto on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, joka 
antaa valmiudet kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajaksi. Geronomin 
tutkinto kuuluu laillistettuihin sosiaalihuollon ammattihenkilöihin, joita 
Valvira valvoo.

Geronomeja on palkattu muutamia kahteen kotihoitoyksikköön määrä-
ajaksi. Sosiaali- ja terveystoimialalla ei ole geronomin ammattinimiket-
tä, ja he ovat työskennelleet muun muassa hoitajan tai sosiaaliohjaajan 
nimikkeellä. Geronomin koulutus sisältää lääkehoitoa, eli he voivat 
saada rajatun lääkeluvan, mutta he eivät korvaa sairaanhoitajaa. Asia-
kastyön lisäksi he ovat kehittäneet muun muassa kotihoidon asiakkai-
den osallisuuden muotoja.

Kotihoidon vakanssirakenteen kehittäminen

Kotihoidon asiakkaiden palvelu perustuu moniammatillisen tiimin toi-
mintaan. Lisäksi on mahdollista saada konsultaatioita monelta ammatti-
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ryhmältä. Tällä hetkellä on tarkoitus lisätä sairaanhoitajien määrää, 
koska asiakkaiden sairaanhoidolliset tarpeet ovat kasvussa. Kotihoidon 
vakanssirakennetta kehitetään asiakkaiden tarpeiden muuttuessa myös 
tulevaisuudessa. Toimialan uudistukset toteutetaan talousarvion puit-
teissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaiden hyvinvointi kohenee, mikäli he saavat palvelu-
tarpeitaan vastaavaa asiantuntevaa hoitoa ja hoivaa. Moniammatillinen 
verkostotyöskentely lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia, 
koska he voivat hyödyntää usean ammattiryhmän osaamista asiakkaan 
parhaaksi."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Kati Juvan 
ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien kotihoi-
don palvelun moniammatillisuuden lisäämisestä muun muassa gero-
nomien avulla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kati Juvan talousarvioaloite moniammatillisuutta kotihoitoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 171
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista 
ryhmätoimintaa yksinäisille

HEL 2019-003293 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Kati Juvan ja viiden muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta koskien virtuaalista ryhmätoimintaa yksinäisille:

"Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäi-
sissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja 
ovat syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siir-
tyminen, kävely ja WC-käynnit. Kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöl-
linen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan ja 
hänen omaisensa/läheisensä kanssa kotihoidon antamista palveluista.

Helsingin kotihoidon etähoito on sisällöltään verrattavissa kotihoidon 
käyntiin. Etähoidon käynnin ajankohta sekä sisältö perustuvat palvelu- 
ja hoitosuunnitelmaan. Etähoito toteuttaa esimerkiksi lääkehoitoa ja 
liikkumissopimusta. Palvelukeskus Helsinki tekee käynnin sisällöstä 
merkinnän Pegasos-potilastietojärjestelmään.
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Etäkäynnin asiakkaille on järjestetty virkistystoimintaa etäyhteyden 
kautta, koska etähoidon asiakkailla on todennäköisesti vaikeuksia liik-
kua kotinsa ulkopuolelle. Virkistystoiminnasta osa on esimerkiksi päivä-
toimintaryhmään osallistumista tai se on kolmannen sektorin järjestä-
mää ohjelmaa. Virkistysryhmät ja -tapahtumat ovat satunnaisempia ja 
uusia ryhmiä syntyy ja niiden toiminta lakkaa, asiakkaiden ja sisältöä 
tuottavien tahojen kiinnostuksen mukaan.

Palvelukeskus Helsinki huolehtii etäyhteydessä käytetyn yhteyden laa-
dusta ja laitteiden, kuten tablettien, toimivuudesta ja päivityksistä.

Etäyhteys on käytössä myös muissa palveluissa

Etäyhteyden avulla voidaan toteuttaa myös muita ikääntyneiden palve-
luja kuin kotihoitoa. Etäyhteyden avulla on voinut osallistua päivätoi-
mintaan sekä erilaisiin omaishoidon ryhmiin. Fysioterapian ryhmiä 
etäyhteyden avulla on sekä Helsingin sairaalan että monipuolisten pal-
velukeskusten fysioterapeuttien järjestämänä. Sosiaali- ja terveystoi-
mialalla useissa palveluissa kehitetään tai on suunnitteilla sekä sähköi-
siä palveluja että etäyhteyden avulla tapahtuvaa asiakkaan ja ammatti-
laisen välistä kommunikointia.

Muita vaihtoehtoja

Vuodenvaihteessa 2019 Helsingin väestöstä noin 17 prosenttia oli yli 
65-vuotiaita (noin 110 000 henkilöä), ja heistä noin 46 000 oli täyttänyt 
75 vuotta. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu- tutkimuksen (AHT 
2017) mukaan yli 75-vuotiaista Internettiä käytti asiointiin noin 40,4 
prosenttia ikäryhmästä, ja yksinäiseksi tunsi itsensä noin kymmenen 
prosenttia ikäryhmän väestöstä.

Ikääntyneen on myös itse mahdollista ostaa palveluja, joissa etäyhtey-
den avulla saa palveluja ja sosiaalisia kontakteja.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu määrärahali-
säyksiin. Palvelun kehittämistä toteutetaan talousarvion puitteissa.

Yksinäisyys on länsimaisten yhteiskuntien yksi suurista yksilön tervey-
teen ja hyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä. Kuitenkin yk-
sinäisyyden kokemus on henkilökohtainen asia. Uusia avauksia ennal-
taehkäisevään toimintaan tarvitaan yhteiskunnassa kaikilla sektoreilla 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen koordinointi kaikilla toimialoilla yhteisesti on Helsingin kau-
pungin strategiassa. Tähän liittyy myös Stadin ikäohjelma ja muun 
muassa ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Yksinäisyys on yksilön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Yk-
sinäisyyden tunne voi korostua ikääntyneillä henkilöillä, kun toimintaky-
ky myös yleisesti laskee. Palvelut, jotka sisältävät sosiaalisia kontakteja 
mahdollisesti vähentävät yksinäisyyden kokemuksia ja lisäävät yksilön 
hyvinvointia."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Kati Juvan 
ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista 
ryhmätoimintaa yksinäisille ihmisille.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kati Juvan ym. ta-aloite virtuaalipalveluja yksinäisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 172
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien hoito-
/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukes-
kuksiin

HEL 2019-003316 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän ja viiden muun valtuutetun talou-
sarvioaloitteesta koskien hoito-/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin 
monipuolisiin palvelukeskuksiin:

”Vuoden 2019 alussa Helsingin kymmenessä monipuolisessa palvelu-
keskuksessa ja kahdeksassa palvelutalossa oli ikääntyneille lähes 
2 000 pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon paikkaa 93 eri toimin-
tayksikössä. Ympärivuorokautisen hoidon yksikköjen keskimääräinen 
laskennallinen henkilöstömitoitus on 0,7. Yksikköjen henkilöstömitoitus 
kuitenkin vaihtelee asiakkaiden hoidon tarpeen ja toimintakyvyn mu-
kaan. Henkilöstöresurssin riittävyyttä tarkastellaan vuosittain talousar-
vion puitteissa.

Yksiköissä toimii myös noin 160 laitoshuoltajaa, jotka huolehtivat muun 
muassa ylläpitosiivouksesta, avustavista ruokahuollon palveluista, vuo-
dehuolloista, apuvälineiden puhdistuksesta.
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Valvira ja aluehallintovirastot ovat todenneet, että toimintayksikön hen-
kilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen riittävyyden arviointi perus-
tuu aina kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa huomioidaan mitta-
ritiedon lisäksi muut yksikön toimintaan liittyvät puitetekijät, kuten esi-
merkiksi toimitilat, asiakkaiden määrä sekä toiminnan organisointiin liit-
tyvät ratkaisut.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee 
uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen. Tällä tar-
koitetaan muun muassa vanhuspalvelulain (980/2012) ja laatusuosituk-
sen uudistamista. Työryhmä arvioi muun muassa henkilöstön määrää, 
osaamista ja kohdentamista. Työryhmä valmistelee esityksiä lainsää-
däntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarviointeineen vuoden 2019 
loppuun mennessä. Myös hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite säätää 
hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksesta ja henkilöstön työnjaon sel-
keyttämisestä. Helsinki valmistautuu toteuttamaan työryhmän ja halli-
tuksen edellyttämät muutokset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstömitoitusta 
arvioidaan kokonaisuutena asiakkaiden hoidon tarpeen mukaan, ei yk-
sittäisen ammattiryhmän näkökulmasta. Ympärivuorokautisen hoidon 
henkilöstömitoitusta ja -rakennetta muutetaan tarvittaessa siten, että se 
vastaa uusiutuvan lainsäädännön määrittelyjä ja laatusuosituksen oh-
jausta. Myös riittävät ja toimivat tukipalvelut varmistetaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ympärivuorokautisessa hoidossa on tärkeää ottaa huomioon niin 
asiakkaiden fyysiset perustarpeet kuin psykososiaaliset ja itsensä to-
teuttamisen tarpeet. Monipuolinen tarpeista huolehtiminen tukee ikään-
tyneiden toimintakyvyn ylläpitoa, vahvistaa osallisuutta ja lisää hyvin-
vointia.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Sinikka 
Vepsän ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien hoito-
/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukeskuksiin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sinikka Vepsän ym talousarvioaloite hoito_hoiva-apulaisten lisäämisek-
si Helsingin Monipuolisiin Palvelukeskuksiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 173
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien omais-
hoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta

HEL 2019-003283 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja neljän muun valtuutetun talou-
sarvioaloitteesta koskien omaishoidon vapaapäivien hoitomaksujen 
poistamista:

”Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitolain 
(937/2005) 4 § 1 momentin mukaan oikeus pitää vapaata vähintään 
kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai 
jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähin-
tään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa.

Toimialan uudistukset toteutetaan talousarvion puitteissa. Mikäli 
omaishoidon tuen lakisääteisten lomitusten ja omaishoitoperheiden 
käyttämien harkinnanvaraisten lomitusten omavastuuosuudesta luovut-
taisiin olisi sosiaali- ja terveystoimelle tästä arviolta noin 450 000 euron 
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tulojen menetys vuosittain. Summa koostuu harkinnanvaraisen lomitus-
ten tuottojen, lakisääteisten lomitusten tuottojen ja palvelusetelituottajil-
le korvattavien omavastuuosuuksien aiheuttamista menetyksistä. Toi-
mialan uudistukset toteutetaan talousarvion puitteissa.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritel-
lään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 
ja asetuksessa (912/1992). Omaishoidon tuen lakisääteisten lomitusten 
omavastuuosuudet tarkistetaan joka toinen vuosi ja ne ovat sidottu 
kansaneläkeindeksiin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista 
palveluista perittävä asiakasmaksu on vuonna 2019 enintään 11,40 eu-
roa vapaavuorokaudelta. Lakisääteisen lomituksen toteutuessa kodin 
ulkopuolella hoidettavalle tarjotaan ympärivuorokautisen hoidon lisäksi 
muun muassa päivittäiset ateriat ja muut lomitukseen kuuluvat palvelut. 
Samoin jos omaishoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään palvelu-
setelillä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, voi asiakkaan mak-
settavaksi tulla enintään 11,40 euroa vuorokautta kohti. Harkinnanva-
raisesta lomituksesta perheet maksavat kulloinkin lautakunnan vahvis-
tamat palvelukohtaiset asiakasmaksut.

Omaishoitoperheiden tukemiseksi on myös maksuttomia palveluja. 
Muun muassa lakisääteisen lomituksen vaihtoehtona olevasta omais-
hoidon tuen vapaan tuntikorvauksesta, kotiavustajapalvelun tai sijaiso-
maishoitajan käytöstä ei makseta omavastuuosuutta. Toimintakeskus-
ten palvelut ovat omaishoitoperheille myös pääsääntöisesti maksutto-
mia.

Perhe voi aina hakea maksun alennusta tai maksun perimättä jättämis-
tä, mikäli omavastuuosuuden maksaminen vaarantaa perheen talou-
dellisen tilanteen tai omaishoidon jatkumisen.

Sosiaali- ja terveystoimiala on pyrkinyt tukemaan omaishoitajia kehit-
tämällä omaishoidon tuen palveluja viime vuosina siten, että kaikille 
perheille löytyisi omaishoitoa parhaiten tukevia palveluja. Kehittämistyö 
jatkuu myös vuonna 2020. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata 
yleistä omaishoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaishoidon tukea toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialalla lautakun-
nan hyväksymien kriteerien ja yhteisesti sovittujen toimintaperiaattei-
den mukaisesti. Jokaisen perheen tilanne on kuitenkin erilainen ja 
omaishoidon tuen päätökset tehdään kunkin perheen tilanteeseen pe-
rehtyen. Asiakasmaksujen osalta voidaan osa tai kaikki maksuista koh-
tuullistaa tai poistaa tilanteessa jossa maksut vaarantavat perheen toi-
meentulon tai omaishoidon tuen jatkumisen."
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Ranta-
sen ja neljän muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta 
koskien omaishoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1 Omaishoidon tuen vapaapäivät maksuttomiksi(1).pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 174
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ikäih-
misten monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen

HEL 2019-002598 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Ville Jalovaaran ja 12 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta koskien ikäihmisten monipuolisen palvelukeskuksen ra-
kentamista Vuosaareen:

"Monipuolisen palvelukeskuksen rakentaminen Vuosaareen sisältyy 
sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelmaan, jonka sosiaa-
li- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 7.10.2014 § 347.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kiinteistölautakunnalle lausunnon 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 15.3.2016 § 67, jossa 
monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennuksen rakentamisajan-
kohdaksi määriteltiin vuodet 2018‒2019. Tarvekuvaus hankkeesta on 
tehty sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2016. Monipuolista palvelu-
keskusta on suunniteltu uudisrakennuksena Vuosaaren keskustaan 
toimitalo Albatrossin yhteyteen. Tätä varten alueelle on laadittu uusi 
asemakaava. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 13.6.2018 § 
184 (Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttaminen), jonka 
jälkeen kaavasta on valitettu. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätök-
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sellään 14.6.2019. Valituslupaa ei ole haettu korkeimmasta hallinto-oi-
keudesta, joten kaavamuutos on kuulutettu voimaan 17.7.2019. Hank-
keen suunnittelu voi jatkua.

Monipuolisten palvelukeskusten rakennushankkeiden toteuttajana on 
Helsingin kaupunginasunnot (HEKA). Syksyllä 2019 tarvekuvaus päivi-
tetään ja Helsingin asuntotuotantotoimisto aloittaa rakennuksen suun-
nittelun.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen rakentaminen lisää palvelu-
jen saatavuutta alueella, jolla on tällä hetkellä vähän ikääntyvien palve-
luja ja jonka väestö ikääntyy vauhdilla. Vuosaaren monipuolinen palve-
lukeskus tulee olemaan ensimmäinen ikääntyneiden palvelukeskus, 
jossa samalla tontilla on myös terveys- ja hyvinvointikeskus sekä per-
hekeskus. Tämä mahdollistaa palvelukeskusten sujuvan yhteistyön 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Ville Jalo-
vaaran ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien ikäihmis-
ten monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen. Lausun-
toa on pyydetty myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite Jalovaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 175
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Maria Ohisalon ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjaamo-
toiminnan moniammatillisuuden vahvistamista.

HEL 2019-001430 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu 
Maria Ohisalon ja 23 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen koskien 
ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistamista:

"Ohjaamotoiminnasta

Ohjaamo Helsinki on 15–29-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen 
neuvontapiste, joka toimii osana Helsingin kaupungin elinkeino-osaston 
nuorten palveluita.

Ohjaamo Helsingin neuvontapisteessä työskentelee Helsingin kaupun-
gin nuorten työllisyyspalveluiden uraohjaajia, TE-toimiston työntekijöitä 
sekä Helsingin kaupungin toimialojen työntekijöitä. Nuorille tarjotaan 
Ohjaamo Helsingissä moniammatillisesti tukea esimerkiksi koulutuk-
seen, työllistymiseen, asumiseen, terveyteen ja arkeen liittyvissä 
asioissa.
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Ohjaamo Helsingin neuvontapisteessä työskentelee kokoaikainen so-
siaalityöntekijä. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän 2ME -hankkeen so-
siaaliohjaaja on tavoitettavissa neuvontapisteessä kerran viikossa. 
Neuvontapisteessä kokoontuu kerran viikossa sosiaaliohjaajien ja sosi-
aalityöntekijöiden verkosto, johon kuuluu työntekijöitä nuorten sosiaali-
työstä sekä jälkihuollosta.

Nuorten sosiaalityön edustajia osallistuu tarvittaessa myös muihin Oh-
jaamo Helsingin toimintoihin ja tapahtumiin.

Terveydenhoitaja ottaa vastaan nuoria Ohjaamo Helsingin neuvonta-
pisteessä maanantaisin ja tiistaisin. Keskiviikosta perjantaihin Ohjaamo 
Helsingin nuorten on mahdollista saada terveydenhoitajan palvelua 
työkyky- ja terveysneuvonnan toimipisteessä. Terveydenhoitajan tehtä-
vä on ottaa kantaa nuoren työ- ja opiskelukykyyn, hoidontarpeen ar-
vioon, mahdollisten kuntoutustoimenpiteiden aloittamiseen sekä jatko-
ohjaukseen esimerkiksi lääkärille.

2ME -hankkeen liikkuvan mielenterveystyön tiimi on kerran viikossa ta-
voitettavissa Ohjaamo Helsingin neuvontapisteessä. Tiimi tarjoaa Oh-
jaamo Helsingin nuorille muun muassa määräaikaisia toistuvia tapaa-
misia.

Nuorilla on myös mahdollisuus käydä keskustelemassa etsivän nuori-
sotyön työntekijöiden kanssa, jotka ovat tavoitettavissa neuvontapis-
teessä kahtena päivänä viikossa.

Ohjaamo Helsingin henkilöstötarpeista

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tunnistettu sosiaaliohjaajan tarve Oh-
jaamo Helsinkiin sosiaalityöntekijän työpariksi. Muita sosiaali- ja ter-
veystoimialan resursseihin kohdistuvia lisätarpeita ei ole tullut esille 
Ohjaamo Helsingin ohjausryhmässä. Mahdollisen lisähenkilöstön palk-
kaaminen tapahtuu talousarvion puitteissa.

Nuorten sosiaalipalvelut vahvistuvat ja uudistuvat

Kaupunkistrategiassa vuosille 2017–2021 korostetaan lasten ja nuorten 
palveluketjun sekä perustoimintojen vahvistamista. Ohjaamo Helsingin 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituskauden päätyttyä hel-
mikuussa 2018, nuorten sosiaalipalveluja on alettu vahvistamaan ja 
uudistamaan entisestään.

Hankerahoituskauden päätyttyä Ohjaamo Helsingin ohjausryhmässä 
on todettu, että erityistä tukea tarvitsevat nuoret eivät kuulu Ohjaamon 
yksilötyöhön. Tavoitteena on ohjata erityistä tukea tarvitsevat nuoret 
alueellisiin nuorten sosiaalityön tiimeihin, joissa he saavat vahvempaa 
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tukea ja sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän. Asiakasohjaus 
Ohjaamo Helsingistä nuorten sosiaalityöhön on kuitenkin ollut vähäistä, 
minkä vuoksi kaikki erityistä tukea tarvitsevat nuoret eivät ole saaneet 
riittävän vahvaa tukea. Asiakasohjausta tullaan kehittämään edelleen.

Ohjaamo Helsingin ohjausryhmässä on keväällä 2019 nähty tärkeäksi 
vahvistaa alkuarviointia ja sosiaalityöntekijän roolia siinä, minkä kautta 
on mahdollista ohjata yksilöohjaukseen sellaisia nuoria, jotka voisivat 
osallistua koulutukseen ja työhön.

Yhteistyötä nuorten sosiaalityön ja Ohjaamo Helsingin eri toimijoiden 
kanssa tullaan lisäämään. Kehitteillä on esimerkiksi Silta-toiminta, jos-
sa nuorten sosiaalityö ja Ohjaamo Helsinki toteuttavat alueellisia tapah-
tumia yhdessä. Alueellisilla tapahtumilla pyritään tavoittamaan nuoria 
laaja-alaisesti.

Nuorten sosiaalityössä aloitetaan vuoden 2019 aikana asumisklinikka-
toiminta kaikissa neljässä pääilmansuunnassa. Etelä-Helsingin asu-
misklinikkatoiminta järjestetään Ohjaamo Helsingin neuvontapisteessä. 
Toiminta vastaa osaltaan nuorten asumisneuvonnan tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveystoimialalla työstetään yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluketjua, jossa 
tullaan panostamaan monitoimijaiseen toimijaverkostoon sekä kohtaa-
mispintoihin eri palveluissa. Tarkoituksena on vastata laaja-alaisesti eri 
puolilta tuleviin matalan kynnyksen palvelujen tarpeisiin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ohjaamotoiminta on nuorille hyvä matalan kynnyksen väylä, missä 
nuorilla on mahdollisuus saada tarpeidensa mukaisia palveluita mo-
niammatillisesti. Moniammatillisella yhteistyöllä pystytään mahdollista-
maan eri toimijoiden asiantuntemuksen sekä osaamisen yhdistäminen 
tehokkaasti ja joustavasti sekä tarvittaessa ohjaamaan tuetusti nuoret 
vahvemman tuen palveluihin. Moniammatillinen yhteistyö edistää sosi-
aalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti nuoren edun ja tarpeenmukaisen 
palvelukokonaisuuden muodostamista.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä Maria Ohisalon ja 23 
muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien ohjaamotoiminnan 
moniammatillisuuden vahvistamista. Lausuntoa on pyydetty myös kas-
vatus- ja koulutuslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nalta.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi

Liitteet

1 TA-aloite ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 176
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien erityistä 
tukea tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tukea

HEL 2019-003306 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: 310 46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu 
Mari Holopaisen ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloittee-
seen koskien erityistä tukea tarvitsevien 10–16-vuotiaiden nuorten tu-
kea:

"Helsinkiläiset lapset ja nuoret

Helsingissä asui vuoden 2018 alussa yhteensä 61 316 7–17-vuotiasta 
kouluikäistä lasta ja nuorta. Heistä 25 prosenttia puhui äidinkielenään 
muuta kieltä kuin suomea.

Me-säätiö on arvioinut vuoden 2018 tietojen perusteella, että helsinki-
läisistä 15–29-vuotiaista nuorista 6,9 prosenttia eli 9 398 nuorta olisi 
syrjäytymisvaarassa. Helsingissä syrjäytymisriskiä nostavat erityisesti 
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kouluttamattomuus sekä työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttajien 
suuri osuus Helsingissä. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä kävi li-
säksi ilmi, että yläkouluikäisistä nuorista, pojat ja ulkomaalaistaustaiset 
jäivät hieman useammin ilman opintosuunnitelmia.

Lasten ja nuorten syrjäytyminen

Nuorten syrjäytyminen alkaa usein jo nuoruutta varhaisemmassa elä-
mänvaiheessa. Suurin syrjäytymisriski on niillä nuorilla, joiden voimava-
rat ja mahdollisuudet ovat jo lähtökohtaisesti heikommat kuin muilla 
lapsilla ja nuorilla. Nuorten voimavaroihin vaikuttavat olennaisesti kas-
vuolosuhteet, perimä, yhteiskunta sekä sukupolvelta toiselle siirtyvät 
henkiset, sosiaaliset, aineelliset ja kulttuuriset voimavarat.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingissä

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on Helsingin kaupunkistrategian 
2017–2021 kärkitavoitteita. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupun-
kistrategiahankkeella tavoitellaan systemaattista muutosta, jonka myö-
tä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periy-
tyminen sekä alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi on laadittu Mukana-ohjelma ja sen to-
teuttamiseen ovat sitoutuneet kaikki Helsingin kaupungin toimialat. 

Mukana-ohjelma sisältää kaikkiaan 32 konkreettista toimenpidettä las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Osa toimenpiteistä koh-
distuu ulkomaalaistaustaisiin sekä asuinalueille, joissa ulkomaalais-
taustaisten määrä on suuri.

Yhteistyön lisääminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sosiaali- ja terveystoimiala pitää ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja uu-
denlaisen työotteen kehittämistä koulun, nuorisotyön sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen rajapinnoille hyvänä asiana. Laaja-alaisella yhteis-
työllä on mahdollisuus ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä koko-
naisvaltaisesti.

Kouluterveydenhuollossa ollaan avoimia laaja-alaiselle yhteistyölle las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Lastensuojelussa yhteistyö nuorisotyön kanssa nähdään positiivisena 
ja tarpeellisena. Lastensuojelun näkökulmasta nuorisotyöllä on mahdol-
lisuus toimia konkreettisesti alueilla ja nuorten vapaa-ajan yhteisöissä, 
jotka eivät muodostu nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuden 
pohjalta.

Lastensuojelussa halutaan korostaa, että suomea toisena kielenä pu-
huvat 10–16-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat 
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verrattain pieni asiakasryhmä ja tukea pitäisi saada jo varhaisemmassa 
vaiheessa. Myös nuorisotyön uusia tukimalleja tulisi ottaa laajemminkin 
käyttöön kuin vain erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa.

Lastensuojelussa halutaan nostaa esiin erityistä tukea tarvitsevana 
ryhmänä neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret. Neuropsykiatri-
sesti oireilevien osuuden on arvioitu olevan 28 prosenttia kaikista erityi-
sen tuen asiakkuuksista ja ulkomaalaistaustaisten osuuden olevan 18 
prosenttia heistä.

Talousarvioaloitteessa esitetyt resurssilisäykset kohdistuvat erityisesti 
nuorisotyöhön eli kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle eivätkä sosiaali- ja 
terveystoimialalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen lisää lasten ja nuorten 
osallisuutta, hyvinvointia sekä voimavaroja laaja-alaisesti. Samalla syr-
jäytymisen ehkäiseminen edistää lapsen ja nuoren kiinnittymistä yh-
teiskuntaan sekä kasvamista yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi, 
mikä vähentää puolestaan yhteiskunnan kustannuksia. Laaja-alaisella 
yhteistyöllä on mahdollisuus ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä 
kokonaisvaltaisesti."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Holo-
paisen ja kahdeksan muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien 
erityistä tukea tarvitsevien 10–16-vuotiaiden nuorten tukea. Lausuntoa 
on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen(a)hel.fi
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: 310 46013

tuula.salmivaara-pesonen(a)hel.fi
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 22410

mika.porvari(a)hel.fi

Liitteet

1 TA-aloite erityistä tukea tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tuesta
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 177
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien aikuissosi-
aalityön resursseja

HEL 2019-003288 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Petra Malinin ja kuuden muun valtuutetun ta-
lousarvioaloitteesta koskien aikuissosiaalityön resursseja:

"Aikuissosiaalityön resursseista

Aikuissosiaalityön yhteistyötä ja parityötä perhesosiaalityön ja lasten-
suojelun kanssa tulee lisätä. Perheiden aikuisten voimavarojen ja toi-
mintakyvyn vahvistaminen on tärkeä tekijä, jolla tavoitellaan lastensuo-
jeluasiakkuuksien vähentymistä.

Aikuissosiaalityöhön on tullut uusia työtehtäviä, kuten aktivointiehdon 
täyttävien asiakkaiden aktivoisuunnitelmien ja arviointien laatiminen 
yhdessä TE-toimiston kanssa. Aktivointisuunnitelmia tehtiin vuonna 
2018 noin 500. Aiemmin ne tehtiin työllistymistä edistävässä monialai-
sessa yhteispalvelussa TYP:issä. TYP:in sosiaalityöstä on aikuissosi-
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aalityölle siirtynyt kuntouttavan työtoiminnan asiakasvastuu sosiaalista 
kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden osalta. Näitä asiakkaita on vuo-
dessa noin 1 000–1 200. 

Perustoimeentulotuen Kelaan siirron jälkeen aikuissosiaalityön tehtä-
väksi on muodostunut Kelan lähettämien ilmoitusten käsittely. Vuonna 
2018 työttömyyden perusteella tehtyjä ilmoituksia tuli 5 559. Toimeen-
tulotuen perusosan alennuksen saaneita asiakkaita oli 4 949.  Sosiaali-
huoltolain mukaisia ilmoituksia saapuu noin 200–300 kappaletta kuu-
kaudessa.

Aikuissosiaalityön asiakasmäärä ei odotuksista huolimatta vähentynyt 
perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan vastuulle. Aikuissosiaalityössä 
uudelleenorganisoitiin tehtäviä vuoden 2017 alusta, jolloin pitkäaikai-
sesta sosiaalityöstä siirtyi työntekijöitä neuvontaan, etsivään työhön ja 
arviointitiimeihin yhteensä 24 vakanssia.  

Tavattuja asiakkaita aikuissosiaalityössä oli 12 646 vuonna 2018. Pit-
käaikaisia yli kuusi kuukautta asiakkaina olleita alle 30-vuotiaita asiak-
kaita oli noin 3 300 ja yli 30-vuotiaita 6 800. Asiakkaiden asioita hoide-
taan paljon myös puhelimitse tai kirjallisesti. Puheluita oli vuonna 2018 
alle 30-vuotiaiden tiimeissä noin 29 000 ja yli 30-vuotaiden tiimeissä 
noin 51 000. 

Alle 30-vuotiaiden tiimeissä oli 46 sosiaalityöntekijää ja 21 sosiaalioh-
jaajaa ja yli 30-vuotiaiden tiimeissä 38 sosiaalityöntekijää ja 43 sosiaa-
liohjaajaa. Yli kuusi kuukautta asiakkaina olleita oli nuorten tiimeissä 49 
ja aikuisten tiimeissä 83 työntekijää kohti. 

Asiakasprosesseja kehitetään niin, että satunnaisten ja uusien asiak-
kaiden palvelu keskitetään niin sanottuun Front desk /ensiarviointi-pal-
veluun. Malli mahdollistaa muiden kuin Front deskissä työskentelevien 
työntekijöiden keskittymisen asiakkaisiin, joiden palvelutarve vaatii 
enemmän aikaa. Työpäivä rauhoittuu, koska satunnaisten asiakkaiden 
hakemukset ja puhelut voidaan hoitaa keskitetysti eivätkä ne keskeytä 
päivää.

Aikuissosiaalityön toimintatapoja kehitetään ja henkilöstöresursseja 
vahvistetaan asteittain talousarvion puitteissa.

"Jälkihuollon resursseista

Jälkihuolto-oikeuden yläikäraja nousee 25 vuoteen lastensuojelulain 
(542/2019) mukaan 1.1.2020 alkaen. Jälkihuolto-oikeus tarkoittaa nuo-
ren mahdollisuutta henkilökohtaiseen tukeen, vastuusosiaalityönteki-
jään, asuntoon, opiskeluun ilman opintolainaa ja lastensuojeluavustuk-
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seen. Laaja Helsingin jälkihuoltoa koskeva tutkimus osoittaa, että 75 
prosenttia jälkihuoltoon oikeutetuista tarvitsee vahvaa tukea.

Helsingin jälkihuollossa on tällä hetkellä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
vahvistama mitoitus: kullakin sosiaalityöntekijällä on enintään 50 asia-
kasta, ja sosiaaliohjaajilla enintään 25 asiakasta. Sosiaali- ja terveys-
toimi sai mitoituksen tarkistamisen vuoksi 1.4.2019 alkaen 7 uutta jälki-
huollon sosiaalityöntekijän virkaa ja 4 sosiaaliohjaajan tointa. 

Kunakin vuonna noin 200 jälkihuollon nuorta täyttää 21 vuotta Helsin-
gissä, ja heistä arvioidaan 75 prosentin hakeutuvan jälkihuollon palve-
lujen piiriin. Lisäksi maakunnissa asuu 60 nuorta, joiden jälkihuollosta 
Helsinki vastaa. Yläikärajan noustessa jälkihuolto-oikeutettujen määrä 
maakunnissa arviolta kaksinkertaistuu.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun alustavan tiedon mukaan jälki-
huollon uudistus tulee kohdistumaan nuoriin, jotka täyttävät 21 vuotta 
1.1.2020 alkaen. Jos palvelujen piiriin tulee yksi 21 vuotta täyttävä ikä-
luokka kerrallaan, tarvitaan lisäystä neljä sosiaalityöntekijää ja viisi so-
siaaliohjaajaa vuodessa vuosina 2020–2024 jälkihuoltoon tai nuorten 
tiimeihin.

Kustannusvaikutus on noin 450 000 euroa vuodessa. Toimialan uudis-
tukset toteutetaan talousarvion puitteissa.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista erityistä tukea tarvitsevien las-
ten ja heidän perheidensä kanssa tehtävää suunnitelmallista muutos-
työtä tehdään perhesosiaalityön yksikössä, maahanmuuttoyksikössä, 
vammaisten sosiaalityössä ja perheneuvolassa. Työtä tehdään mo-
niammatillisissa verkostoissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vas-
taavaa tukimuotojen kokonaisuutta. 

Perhesosiaalityössä on 12 sosiaalityöntekijää ja yksi johtava sosiaali-
työntekijä. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia perhesosiaalityössä on ollut 
606 vuoden 2019 tammikuun alusta toukokuun loppuun ja vuonna 
2018 vastaavana aikana 309 lasta. Perhesosiaalityössä asiakasmäärä 
on kasvava, ja samalla lastensuojelun asiakasmäärä vähenee.

Maahanmuuttoyksikössä erityistä tukea tarvitsevia oli vuonna 2018 yh-
teensä 108 lasta tai nuorta ja vuonna 2019 toukokuun loppuun men-
nessä 84 lasta tai nuorta.

Yli 16-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat nuoret ovat nuorten sosiaali-
työn tiimien asiakkaita ja heitä oli 162 vuonna 2018 ja vuonna 2019 
tammikuusta toukokuun loppuun 139 asiakasta.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Aikuissosiaalityö on yleissosiaalityötä, johon asiakkaan tulee päästä 
matalan kynnyksen palveluna. Riittävä aikuissosiaalityön resurssi takaa 
tuen asiakkaille heidän monimutkaisissa elämäntilanteissaan tarpeeksi 
aikaisin. Tällöin aikuissosiaalityössä pystytään keskittymään myös pal-
jon palvelua tarvitsevien asiakkaiden tarvitseman tuen ja toimintakyvyn 
ylläpitämiseen ja parantamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Petra Mali-
nin ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien aikuisso-
siaalityön resursseja.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178

leena.luhtasela(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 178
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien julkisten 
lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja 
naispareille

HEL 2019-002599 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Jenni Pajusen ja 15 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta koskien julkisten lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin 
lasta toivoville naisille ja naispareille:

"Julkisessa terveydenhuollossa annetaan hedelmöityshoitoja lääketie-
teellisin perustein, joten hoitoon hakevien sosiaalisia perusteita ei 
huomioida. Tämä käytäntö rajaa hoitojen ulkopuolelle naisparit ja itsel-
liset naiset, jotka ovat hankkimassa lasta ilman puolisoa.

Hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 2 §:n mukaan hoitoja ei 
rajata seksuaalisen suuntautumisen mukaan eikä myöskään pois itsel-
lisiltä naisilta. Helsingin hallinto-oikeus (6.3.2019) ja yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvolautakunta (9.12.2016) ovat todenneet, että julkisen tervey-
denhuollon linjaus siitä, ketkä voivat saada hedelmöityshoitoja, on syr-
jivä.
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Julkisen terveydenhuollon hedelmöityshoidot ovat Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiriin (HUS) vastuulla."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Jenni Paju-
sen ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien julkisten lap-
settomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja naispareil-
le.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 179
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 8.8.2019

115 § Asioiden esittely sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 8.8.2019

53 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
syyskuussa 2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 6.8.2019

36 § Lääkehoitoa etänä -lisäpalvelun hankkiminen Palvelukeskus Hel-
singiltä.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 88 (90)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

13.08.2019

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 157, 158, 159, 160 (A), 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ja 179 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 160 (B) ja 161 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kati Juva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.08.2019.


