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Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna Puheenjohtaja
Aro, Katju (etänä)
Bergholm, Tapio  (etänä)
Bergman, Leo  (etänä)
Ehrnrooth, Cecilia  (etänä)
Heistaro, Sami (etänä)
Hyvärinen, Maritta (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Niskanen, Aleksi (etänä)
Hagman, Sandra (etänä) varajäsen

poissa: 202 §
Lehtopuro, Esa Olavi varajäsen
Nordström, Laura (etänä) varajäsen
Tuominen, Hannu (etänä) varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Turpeinen, Leena (etänä) terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Sulavuori, Maarit (etänä) perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Rautio, Maarit (etänä) vs. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-

velujen johtaja
Mäki, Tiina (etänä) hallintojohtaja
Viinikka, Atte (etänä) yksikön päällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana (etänä) viestintäpäällikkö
Komulainen, Veera hallintoasiantuntija
Korhonen, Soili hallintoasiantuntija
Luhtasela, Leena (etänä) nuorten palvelujen ja aikuissosiaali-

työn johtaja
läsnä 196 §, klo 16:23 - 17:29

Tamminen, Mikko (etänä) psykiatria- ja päihdepalvelujen johta-
ja
läsnä 196 §, klo 16:23 - 17:29

Lukkarinen, Timo (etänä) terveysasemien johtajalääkäri
läsnä 197 §, klo 17:44 - 17:49
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Pajari, Sampo (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö
läsnä 199 - 200 §, klo 18:14 - 18.31

Pellinen, Jukka (etänä) hallintoylilääkäri
läsnä 199 §, klo 18:14 - 18:21

Karell, Mikael (etänä) johtava controller
läsnä 200 §, klo 18:22 - 18:31

Slätis, Carl (etänä) tilapalvelupäällikkö
läsnä 201 §, klo 18:37 - 18:51

Umukoro, Elo (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
195-203 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
195-203 §

Pöytäkirjanpitäjä

Veera Komulainen hallintoasiantuntija
195-203 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta

20.10.2020

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

§ Asia

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

196 Asia/2 Ilmoitusasiat

197 Asia/3 Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä

198 Asia/4 Lääkäritarkastusten järjestäminen palvelusetelillä koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa

199 Asia/5 HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma 
vuosille 2021–2025

200 Asia/6 Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste

201 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:lle Koskelan seniorikeskuksen hankesuunnitelmasta

202 Asia/8 Lisäavustuksen myöntäminen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle 
vuodelle 2020

203 Asia/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 195
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 Tapio Bergholmin ja varatar-
kastajaksi jäsen Seija Muurisen.

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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§ 196
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela ja 
psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen olivat kutsut-
tuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa asunnottomuuden vähentämi-
sen toimenpidesuunnitelmaa koskevan asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, 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): 

Asunnottomuuden vähentämisen toimenpidesuunnitelma. Nuorten pal-
velujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela ja psykiatria- ja 
päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ovat kutsuttuina asiantunti-
joina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 197
Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä

HEL 2019-003871 T 06 00 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 1.1.2021 
alkaen yksi terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistapa. 

B Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti 1.1.2021 alkaen ter-
veysasemien lääkäripalvelujen palvelusetelin arvoksi 67 euroa (alv 0 
%) ja terveysasemien lääkäripalvelujen palvelusetelin tulkkipalvelun 
kanssa arvoksi 136 euroa (alv 0 %).

Palvelusetelien tarkempi palvelukuvaus on liitteenä 1.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että asiakasmaksua ei peri-
tä palvelusetelin yhteydessä. Palveluntuottajan on hinnoiteltava palve-
lunsa siten, että palvelusetelin arvo kattaa koko palvelusetelillä saata-
van palvelun hinnan. Palveluntuottaja ei voi periä eikä laskuttaa kunnal-
ta tai asiakkaalta muita kustannuksia.

Käsittely

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen oli kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä. Häntä kuultiin 
samassa yhteydessä toisesta palveluseteliasiasta (pöytäkirjan § 198).

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Päätösehdotuskohta A muutetaan muotoon: "A 
Sosiaali- ja tereyslautakunta päättää, että palveluseteli on yksi terveys-
asemien lääkäripalvelujen järjestämistapa vuoden 2022 loppuun saak-
ka, koronan aiheuttaman hoitovelan purkamiseksi. "

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana. 

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen on kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Terveysasemien lääkäripalvelujen hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.4.2019 § 78, että palveluseteliä 
kokeillaan yhtenä terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistapana 
3.6.2019 alkaen korkeintaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Terveysasemien lääkäripalvelut ovat kunnan lakisääteisiä velvoitteita. 
Palvelu tulee tarjota asiakkaalle palvelutarpeen arvion edellyttämänä ja 
hoitotakuun mukaisena ajankohtana. Lääkärin vastaanottopalvelut ovat 
keskeinen tapa sekä tehdä taudinmääritystä että määrätä asiakasta 
auttava hoito. Lääkärin vastaanottopalvelujen viivästyminen tai toteu-
tumatta jääminen saattavat johtaa ongelmien pitkittymiseen ja pahen-
tumiseen tai lisätä päivystyksellisten palvelujen käyttöä. 

Terveysasemien lääkäripalvelujen saatavuudessa on jatkuvasti puuttei-
ta johtuen lääkäriresurssin vajeesta. Vaje kohdistuu kuitenkin epätasai-
sesti siten, että esimerkiksi tällä hetkellä eniten haasteita on Laajasa-
lon, Myllypuron, Viiskulman ja Vuosaaren terveysasemilla. Lääkäreitä 
on yritetty rekrytoida eri keinoin muun muassa kohdennetulla markki-
noinnilla ja määräaikaisen rekrytointilisän avulla. Nämä ovatkin jonkin 
verran korjanneet tilannetta mutta eivät riittävästi.

Lisäksi koronapandemia on aiheuttanut voimakkaan tarpeen siirtää ter-
veysasemien ja sisätautien poliklinikan henkilöstövoimavaroja koronan 
vaatimiin tehtäviin, joita ovat esimerkiksi Omaolo-oirearvioiden käsitte-
ly, koronapuhelinneuvonta (10024) ja päivystysapu (116 117) -
puheluihin vastaaminen, Laakson ja Malmin koronaterveysasemien 
toiminta sekä epidemiologinen toiminta. Tämä on aiheuttanut entises-
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tään vajetta palvelujen tuottamisessa. Kiireettömien lääkärin ajanva-
rausaikojen odotusaikaa kuvaava T3-aika on ollut Helsingissä jälleen 
kasvussa. Syyskuussa terveysasemien keskiarvo oli 23 päivää ja kol-
mella terveysasemalla T3 oli 42 päivää.

Kokemukset terveysasemien lääkäripalvelujen palvelusetelien käytöstä 
ovat olleet rohkaisevia. Palvelusetelitietojärjestelmä vaihtui keväällä 
2020. Tämän jälkeen myöntämistä on lisätty ja elokuussa seteleitä 
myönnettiin 2 465 kappaletta. Yhteensä vuoden 2020 aikana on myön-
netty 5 501 palveluseteliä, joista noin 2/3 on käytetty setelin voimassao-
loaikana. Palvelusetelien käyttö on ollut tärkeää sekä lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämiseksi että koronapandemian myötä kertyneen hoi-
tovelan korjaamiseksi.

Tulkkipalvelujen käytön mahdollisuuden lisääminen on osoittautunut 
tärkeäksi, jotta palvelusetelien myöntäminen olisi mahdollista kielitai-
dosta riippumatta. Tulkkipalvelujen tarve on suurin terveysasemilla, joil-
la on muutenkin lääkärivajetta.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 7.4.2020 § 58 merkinnyt tiedoksi sel-
vityksen terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden toimenpide-
kokonaisuudesta ja tilannekatsauksesta. Selvityksessä todettiin, että 
palvelujen tuotantotapoja on laajennettu jatkamalla palvelusetelien 
käyttöä ja uusia palvelusetelivaihtoehtoja valmistellaan. Tavoitteena on, 
että palvelusetelejä hyödyntämällä voidaan pienentää suoraostojen 
määrää.

Terveysasemien lääkäripalvelujen tuottamisella palveluseteleillä tavoi-
tellaan useita hyötyjä. Asiakkaan näkökulmasta hyötyjä ovat palvelujen 
saatavuuden paraneminen ja valinnanvapauden lisääntyminen. Sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen näkökulmasta hyötynä on lakisääteisten velvoit-
teiden varmempi toteutuminen ja oman tuotannon tukeminen. Lääkäri-
palvelujen tuottaminen palvelusetelillä on esitetyllä arvolla kustannus-
neutraalia omaan tuotantoon verrattuna, mutta huomattavasti edulli-
sempaa kuin käytettäessä vuokratyövoimaa palvelujen tuottamiseen.

Palveluseteliä tarjotaan ensisijaisesti sellaisille asiakkaille, joiden koh-
dalla lääkärin yhden vastaanottokäynnin arvioidaan riittävän asiakkaan 
terveysongelman ratkaisemiseksi. Terveysasemilla tehdyn arvion mu-
kaan tällaisia on noin 25 prosenttia lääkärin vastaanottokäyntien syistä. 
Palvelusetelien myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen oma henkilöstö voi 
kohdistaa enemmän voimavaroja paljon tai monipuolisia palveluita tar-
vitsevien asiakkaiden tarpeisiin sekä niiden asioiden hoitamiseen, jotka 
erityisesti vaativat hoidon jatkuvuutta. 
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Palvelusetelin arvo

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.4.2019 § 78 vahvisti terveysasemien 
lääkäripalvelujen palvelusetelin arvoksi 67 euroa (alv 0 %). Arvo perus-
tui Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan oman toiminnan, palveluntuot-
tajien kanssa neuvoteltujen hintojen ja suoraostokokeilun hintoihin. 
Palvelusetelikokeilun tuoman kokemuksen perusteella palvelusetelin 
arvo ei vaadi muutoksia. 

Lisäksi nykyisen palvelusetelin rinnalle esitetään otettavaksi käyttöön 
uusi palveluseteli terveysasemien lääkäripalvelu tulkkipalvelun kanssa. 
Palvelusetelin arvo on 136 euroa (alv 0 %). Palveluntuottaja järjestää 
itse tarvittavan tulkkauspalvelun vastaanotolle. Vastaanottoaika on 1,5-
kertainen verrattuna vastaanottoon ilman tulkkia.

Palvelusetelin arvon päättää kunta. Kunta arvioi palveluntarpeen, 
myöntää palvelusetelin ja sitoutuu maksamaan asiakkaan hankkimat 
palvelut palvelusetelin arvoon asti. 

Palvelusetelien arvon määrittely perustuu toimintoperusteiseen kustan-
nuslaskentaan, jonka perustana on kunkin palvelusetelin sisältämän 
palvelun oman tuotannon palveluprosessi. Jokaiselle palveluprosessin 
osalle on laskettu voimavarojen käyttö ja tätä vastaava kustannus. 
Suurimmat kustannukset aiheutuvat henkilöstökustannuksista sekä eri-
laisista vyörytyksistä esimerkiksi toimitilojen, IT-palvelujen ja toimintaan 
suoraan liittyvän hallinnon osalta. Terveysasemien lääkäripalvelujen 
kohdalla laboratorio- ja kuvantamistutkimusten kustannukset ovat suu-
rempia kuin esimerkiksi lääkärintarkastuksissa.

Kustannukset

Palvelujen järjestämisen palvelusetelien avulla arvioidaan olevan kus-
tannusneutraalia omaan toimintaan verrattuna. Lyhyellä aikavälillä pal-
velusetelit voivat aiheuttaa kustannusten nousua koronapandemian ai-
heuttaman hoitovelan ja yleisen kuormituksen takia. Muilta osin palve-
luseteliä tarjotaan talousarvion puitteissa oman tuotannon vaihtoehto-
na.

Palvelusetelistä päättäminen Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 4 
§:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjes-
tämisessä se käyttää palveluseteliä. 

Hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveys-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
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ranhaltija päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin ar-
von vahvistamisesta. 

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali-
ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palveluntuottajille asetetta-
vista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuotta-
jat. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Terveysasemien lääkäripalvelut ovat lakisääteisiä palveluita, jotka ovat 
luonteeltaan terveyttä edistäviä ja sairauksia hoitavia. Lääkäripalvelu-
jen tuottamisen palvelusetelien avulla voidaan arvioida parantavan nii-
hin osallistuvien asiakkaiden ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvin-
vointia ja lisäävän valinnanvapautta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaus

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.10.2020 § 187

HEL 2019-003871 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.10.2020 Pöydälle
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Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen oli kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

23.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 06.05.2019 
§ 79

HEL 2019-003871 T 06 00 00

Päätös

A

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja hyväksyi liitteenä olevan 
sääntökirjan terveysasemien lääkäripalvelujen palvelusetelille. 

B

Toimialajohtaja päätti samalla että terveysasemien johtajalääkäri voi 
hyväksyä kyseisen palvelusetelin palvelusetelituottajat tai peruuttaa 
hyväksynnän.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 (§ 145), että 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi pal-
velujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.4.2019 (§ 
78) kokeilla palveluseteliä yhtenä terveysasemien lääkäripalveluiden 
järjestämistapana korkeintaan vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla 
sosiaali-ja terveyslautakunta vahvisti palvelusetelin arvot.

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palveluntuottajille asetetta-
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vista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuotta-
jat.

Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta (Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala) asettaa palveluntuottajille palvelusetelilain 5 §:ssä tar-
koitetut hyväksymiskriteerit. Kunta velvoittaa palveluntuottajaa noudat-
tamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu 
noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hy-
väksytään palvelusetelillä hankittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottajaksi.

Lisätiedot
Timo Lukkarinen, va. terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 198
Lääkäritarkastusten järjestäminen palvelusetelillä koulu- ja opiske-
luterveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa

HEL 2020-010503 T 06 00 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että palveluseteli on 1.11.2020 
alkaen yksi palvelujen järjestämistapa koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lon sekä äitiys- ja lastenneuvolan lääkäripalveluissa määräaikaisena 
koronan ja henkilöstövajauksen aiheuttaman lakisääteisten palveluiden 
hoitovelan purkuun koulujen kevätlukukauden 2022 loppuun saakka.

B Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti seuraavat palvelusete-
lin arvonlisäverottomat arvot 1.11.2020 alkaen: 

Palveluseteli Palvelusetelin arvo
Äitiysneuvolan lääkärintarkastus raskaus-
viikolla 35–36

49 euroa

Äitiysneuvolan lääkärintarkastus raskaus-
viikolla 35–36 tulkkipalvelulla

118 euroa

Synnytyksen jälkitarkastus 49 euroa
Synnytyksen jälkitarkastus tulkkipalvelulla 118 euroa
Lastenneuvolan lääkärintarkastus 49 euroa
Lastenneuvolan lääkärintarkastus tulkki-
palvelulla

118 euroa

Kouluterveydenhuollon laaja lääkärintar-
kastus

70 euroa

Kouluterveydenhuollon laaja lääkärintar-
kastus tulkkipalvelulla

146 euroa

Opiskeluterveydenhuollon laaja lääkärin-
tarkastus

69 euroa

Opiskeluterveydenhuollon laaja lääkärin-
tarkastus tulkkipalvelulla

145 euroa

Kutsuntatarkastus 69 euroa
Kutsuntatarkastus tulkkipalvelulla 145 euroa

Palvelusetelien yleiset vaatimukset ja niihin sisältyvät tehtävät ja tutki-
mukset on eritelty tarkemmin liitteessä 1.
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että asiakasmaksua ei peri-
tä palvelusetelin yhteydessä ja palveluntuottajan on hinnoiteltava pal-
velunsa siten, että palvelusetelin arvo kattaa koko palvelusetelillä saa-
tavan palvelun hinnan. Palveluntuottaja ei voi periä eikä laskuttaa kun-
nalta tai asiakkaalta muita kustannuksia.  

Lisäksi lautakunta edellytti toimialaa tämän määräaikaisen, hoitovelan 
purkamiseen tarkoitetun palvelusetelin käytön aikana suunnittelemaan 
ja toimeenpanemaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä neuvo-
lan lääkäripalveluiden tuottamisen omana tuotantona edistämällä va-
kanssien täyttämistä. Äitiys- ja lastenneuvolan ja koulu- ja oppilaster-
veydenhuollon palvelut ovat keskeisiä universaaleja kuntalaisten palve-
luita ja voimakkaasti integroituneita myös muihin kaupungin palveluihin. 
Näiden palveluiden tuottaminen palvelusetelillä väistämättä hajottaa tä-
tä integraatiota eikä ole strategisesti toivottava suunta.

Lautakunta myös kehotti priorisoimaan etenkin sellaisten tarkastusten 
tekemistä palvelusetelillä, jotka ovat enemmän yksittäisiä (esim. kut-
suntatarkastus) eivätkä osa integroitua ja monialaista jatkumoa, jota 
Helsingissä strategisesti kehitetty muun muassa perhekeskuksissa 
esimerkiksi lastenneuvolan määräaikaistarkastukset tai koulutervey-
denhuollon laajat terveystarkastukset. Lautakunta kehottaa myös prio-
risoimaan terveysasemien lääkäripalveluissa neuvolalääkäripalveluita 
omana tuotantona kuitenkin kokonaiskuva ja paljon palveluja tarvitse-
vien palveluketjut huomioiden.

Lisäksi lautakunta kehotti toimialaa järjestämään kouluterveydenhuol-
lon palvelusetelin lääkäripalvelut mahdollisimman lapsiystävällisesti ja 
helposti saavutettaviksi koululaisille ja heidän perheilleen.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösesitykseen kohtaan 
A: "...määräaikaisena koronan ja henkilöstövajauksen aiheuttaman la-
kisääteisten palveluiden hoitovelan purkuun koulujen kevätlukukauden 
2022 loppuun saakka."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

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

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotukseen: "Lisäk-
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si lautakunta edellyttää toimialaa tämän määräaikaisen, hoitovelan pur-
kamiseen tarkoitetun palvelusetelin käytön aikana suunnittelemaan ja 
toimeenpanemaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä neuvolan 
lääkäripalveluiden tuottamisen omana tuotantona edistämällä vakans-
sien täyttämistä. Äitiys- ja lastenneuvolan ja koulu- ja oppilastervey-
denhuollon palvelut ovat keskeisiä universaaleja kuntalaisten palveluita 
ja voimakkaasti integroituneita myös muihin kaupungin palveluihin. 
Näiden palveluiden tuottaminen palvelusetelillä väistämättä hajottaa tä-
tä integraatiota eikä ole strategisesti toivottava suunta."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotukseen: "Lau-
takunta myös kehottaa priorisoimaan etenkin sellaisten tarkastusten te-
kemistä palvelusetelillä, jotka ovat enemmän yksittäisiä (esim. kutsun-
tatarkastus) eivätkä osa integroitua ja monialaista jatkumoa, jota Hel-
singissä strategisesti kehitetty muun muassa perhekeskuksissa esi-
merkiksi lastenneuvolan määräaikaistarkastukset tai kouluterveyden-
huollon laajat terveystarkastukset. Lautakunta kehottaa myös priori-
soimaan terveysasemien lääkäripalveluissa neuvolalääkäripalveluita 
omana tuotantona kuitenkin kokonaiskuva ja paljon palveluja tarvitse-
vien palveluketjut huomioiden."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 4:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotukseen: "Lisäk-
si lautakunta kehottaa toimialaa järjestämään kouluterveydenhuollon 
palvelusetelin lääkäripalvelut mahdollisimman lapsiystävällisesti ja hel-
posti saavutettaviksi koululaisille ja heidän perheilleen."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

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

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena: 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 1
Leo Bergman
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Ei-äänet: 10
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen, Esa Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Laura Nordström, 
Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 2
Cecilia Ehrnrooth, Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 10 - 1 (tyhjää 2). 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 1
Leo Bergman

Ei-äänet: 11
Katju Aro, Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen, Esa Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen, Lau-
ra Nordström, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 11 - 1 (tyhjää 1). 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kustaa Piha, va. johtava ylilääkäri, puhelin: 040 6197338

kustaa.piha(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelusetelien arvot ja palvelukuvaukset

Muutoksenhaku
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A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluseteli on 
1.11.2020 alkaen yksi palvelujen järjestämistapa koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon sekä äitiys- ja lastenneuvolan lääkäripalveluissa.

B Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa seuraavat palvelu-
setelin arvonlisäverottomat arvot 1.11.2020 alkaen: 

Palveluseteli Palvelusetelin arvo
Äitiysneuvolan lääkärintarkastus raskaus-
viikolla 35–36

49 euroa

Äitiysneuvolan lääkärintarkastus raskaus-
viikolla 35–36 tulkkipalvelulla

118 euroa

Synnytyksen jälkitarkastus 49 euroa
Synnytyksen jälkitarkastus tulkkipalvelulla 118 euroa
Lastenneuvolan lääkärintarkastus 49 euroa
Lastenneuvolan lääkärintarkastus tulkki-
palvelulla

118 euroa

Kouluterveydenhuollon laaja lääkärintar-
kastus

70 euroa

Kouluterveydenhuollon laaja lääkärintar-
kastus tulkkipalvelulla

146 euroa

Opiskeluterveydenhuollon laaja lääkärin-
tarkastus

69 euroa

Opiskeluterveydenhuollon laaja lääkärin-
tarkastus tulkkipalvelulla

145 euroa

Kutsuntatarkastus 69 euroa
Kutsuntatarkastus tulkkipalvelulla 145 euroa

Palvelusetelien yleiset vaatimukset ja niihin sisältyvät tehtävät ja tutki-
mukset on eritelty tarkemmin liitteessä 1.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että asiakasmaksua ei 
peritä palvelusetelin yhteydessä ja palveluntuottajan on hinnoiteltava 
palvelunsa siten, että palvelusetelin arvo kattaa koko palvelusetelillä 
saatavan palvelun hinnan. Palveluntuottaja ei voi periä eikä laskuttaa 
kunnalta tai asiakkaalta muita kustannuksia.  
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Esittelijän perustelut

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen on kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastusten hankkiminen sosiaali- ja 
terveystoimialalla

Äitiysneuvolan, lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lon lääkärintarkastukset ovat kunnan lakisääteisiä velvoitteita. Palvelu 
tulee tarjota asiakkaalle hänen tilanteensa edellyttämänä ajankohtana 
(kuten raskauden kesto, lapsen ikä tai luokka-aste). Neuvola- ja koulu-
lääkäripalvelut ovat luonteeltaan seulovia ja ennaltaehkäiseviä, ja toi-
minnalla pyritään havaitsemaan mahdolliset hoitoa vaativat tilanteet 
varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevien terveystarkastusten viiväs-
tyminen tai toteutumatta jääminen saattavat johtaa ongelmien pitkitty-
miseen ja pahentumiseen ja aiheuttaa asiakkaissa tyytymättömyyttä.

Neuvolan ja koululääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuudessa on 
jatkuvasti puutteita johtuen lääkäriresurssin vajeesta. Huolimatta aktii-
visesta ja jatkuvasta lääkärirekrytoinnista, kaikkiin avoimiin tehtäviin ei 
ole ollut päteviä hakijoita. Tilanne on jatkunut haastavana jo vuosia, 
johtuen muun muassa muiden kuntien paremmasta palkkatasosta. Mi-
käli oman toiminnan lääkäriresurssia joudutaan priorisoimaan hoidon 
kiireellisyyden tai palvelutarpeen perusteella, saattaa osa lakisääteisis-
tä terveystarkastuksista siirtyä myöhemmäksi. Palvelusetelillä pysty-
tään kattamaan tätä tarvetta.

Koronapandemia on aiheuttanut voimakkaan tarpeen siirtää terveysa-
semien ja sisätautien poliklinikan henkilöstövoimavaroja koronan vaa-
timiin tehtäviin, joita ovat esimerkiksi Omaolo-oirearvioiden käsittely, 
koronapuhelinneuvonta (10024) ja päivystysapu (116 117) -puheluihin 
vastaaminen, Laakson ja Malmin koronaterveysasemien toiminta sekä 
epidemiologinen toiminta. Tämä on aiheuttanut entisestään vajetta pal-
velujen tuottamisessa. Esimerkiksi lastenneuvoloiden puolella jäi ke-
väällä 2020 tekemättä noin tuhat 1,5- ja 4-vuotiaiden lasten lääkärintar-
kastusta, joiden tuottaminen nykyisessä tilanteessa ainoastaan omana 
tuotantona on haastavaa.

Kokemukset terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämisestä palvelu-
setelillä ovat olleet rohkaisevia. Kiireetöntä lääkäripalvelua on voitu tar-
jota koko kaupungin alueella niille potilaille, jotka olisivat muuten joutu-
neet odottamaan kohtuuttoman pitkään. Näitä kokemuksia hyödynne-
tään myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä äitiys- ja lasten-
neuvoloiden lääkärintarkastusten järjestämisessä palvelusetelillä.
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Tulkkipalvelujen käytön mahdollisuuden lisääminen on osoittautunut 
tärkeäksi, jotta palvelusetelien myöntäminen olisi mahdollista kielitai-
dosta riippumatta. Tulkkipalvelujen tarve on suurin alueilla, joilla on 
muutenkin lääkärivajetta.

Perustelut palvelusetelin käytölle

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä äitiys- ja lastenneuvolan lää-
kärintarkastusten tuottamisella palveluseteleillä tavoitellaan useita hyö-
tyjä. Asiakkaan näkökulmasta hyötyjä ovat palvelujen saatavuuden pa-
raneminen ja valinnanvapauden lisääntyminen. Sosiaali- ja terveyspal-
velujen näkökulmasta hyötynä on lakisääteisten velvoitteiden varmempi 
toteutuminen ja oman tuotannon tukeminen. Lääkärintarkastusten tuot-
taminen palvelusetelillä on esitetyllä arvolla kustannusneutraalia 
omaan tuotantoon verrattuna ja huomattavasti edullisempaa kuin käy-
tettäessä vuokratyövoimaa palvelujen tuottamiseen.

Palveluseteliä tarjotaan ensisijaisesti sellaisille asiakkaille, joiden koh-
dalla lääkärintarkastus on luonteeltaan seulova, eikä heillä ole tarvetta 
pitkäaikaisempaan asiakassuhteeseen sosiaali- ja terveyspalveluihin. 
Palvelusetelien myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen oma henkilöstö voi 
kohdistaa enemmän voimavaroja paljon tai monipuolisia palveluja tar-
vitsevien asiakkaiden tarpeisiin.

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelien arvon määrittely perustuu toimintoperusteiseen kustan-
nuslaskentaan, jonka perustana on kunkin palvelusetelin sisältämän 
palvelun oman tuotannon palveluprosessi. Jokaiselle palveluprosessin 
osalle on laskettu voimavarojen käyttö ja tätä vastaava kustannus. 
Suurimmat kustannukset aiheutuvat henkilöstökustannuksista ja erilai-
sista vyörytyksistä esimerkiksi toimitilojen, IT-palvelujen ja toimintaan 
suoraan liittyvän hallinnon osalta. Sen sijaan laboratorio- ja kuvanta-
mistutkimusten kustannusten laskettiin olevan esimerkiksi vastaanotto-
toimintaan verrattuna vähäisiä, johtuen tutkimusten vähäisestä tarpees-
ta lääkärintarkastusten yhteydessä.  

Palvelusetelien arvot on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Palvelusetelin arvo kattaa koko palvelun hinnan. Palveluntuottaja ei voi 
periä eikä laskuttaa kunnalta tai asiakkaalta muita kustannuksia kysei-
sestä palvelusta.

Kustannukset

Palvelujen järjestämisen palvelusetelien avulla arvioidaan olevan kus-
tannusneutraalia omaan toimintaan verrattuna. On kuitenkin huomatta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020 18 (46)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
20.10.2020

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

va, että lyhyellä aikavälillä kustannukset voivat kasvaa, kun korona-
pandemian vuoksi tuottamatta jääneitä palveluja hankitaan palvelusete-
lillä. Palvelusetelien käyttäminen toteutetaan talousarvion puitteissa 
oman tuotannon vaihtoehtona.

Palvelusetelistä päättäminen Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 4 
§:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjes-
tämisessä se käyttää palveluseteliä.

Hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveys-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin ar-
von vahvistamisesta.

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali-
ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palveluntuottajille asetetta-
vista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuotta-
jat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä äitiys- ja lastenneuvolan lää-
kärintarkastukset ovat lakisääteisiä palveluja, jotka ovat luonteeltaan 
terveyttä edistäviä ja sairauksia tai niiden pahenemista ehkäiseviä. 
Lääkärintarkastuksissa arvioidaan lapsen, nuoren tai äidin tilaa koko-
naisvaltaisesti ja niiden avulla voidaan havaita ja puuttua sekä tervey-
dellisiin että sosiaalisiin ongelmiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
sekä äitiys- ja lastenneuvolan lääkärintarkastusten tuottamisen palve-
lusetelien avulla voidaan arvioida parantavan niihin osallistuvien asiak-
kaiden ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia ja lisäävän valin-
nanvapautta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kustaa Piha, va. johtava ylilääkäri, puhelin: 040 6197338

kustaa.piha(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelusetelien arvot ja palvelukuvaukset

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.10.2020 § 188

HEL 2020-010503 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.10.2020 Pöydälle

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen oli kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kustaa Piha, va. johtava ylilääkäri, puhelin: 040 6197338

kustaa.piha(a)hel.fi
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§ 199
HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma 
vuosille 2021–2025

HEL 2020-010875 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan HYKS-
alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman vuosille 
2021–2025.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja hallintoylilääkäri Jukka
Pellinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma 
Ehdotus 21.9.2020

2 HYKS-alueen sote-palvelujen järjestämissuunitelma 2021-
2025_Ehdotus 21.9.2020 (henkilötiedot suojattu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja hallintoylilääkäri Jukka 
Pellinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Järjestämissuunnitelman säädösperusta

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 §:n mukaan samaan sairaanhoi-
topiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon jär-
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jestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatie-
toihin ja palvelutarpeeseen. Lain perusteluiden mukaan tavoitteena on 
saada samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat ja yhteistoiminta-
alueet suunnittelemaan terveydenhuollon palvelujen järjestäminen alu-
eellaan.

Suunnitelman avulla voidaan poistaa päällekkäisiä palveluja ja porras-
taa alueellisia toimintoja perusterveydenhuollon palveluissa sekä alu-
eella sijaitsevien terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveyden-
huollon toimintayksiköiden kesken. Myös saumattomien palveluketjujen 
edistämiseksi voidaan sosiaalihuollon palvelut tarvittaessa sovittaa pe-
rusterveydenhuollon palvelujen toiminnalliseen kokonaisuuteen. Suun-
nitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Terveydenhuoltolain 34 §:n 3 momentin mukaan suunnitelma on laadit-
tava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mässä. 

Järjestämissuunnitelman yhteisvalmistelu ja hyväksyminen

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) -alueen kuntien (Hel-
sinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen) sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma on valmisteltu tukemaan alu-
een kuntien yhteistyötä erityisesti erikoissairaanhoidon palvelujen raja-
pinnassa. Järjestämissuunnitelmalla täsmennetään yhteistyön tavoit-
teet ja keinot kuntien strategisten tavoitteiden pohjalta asiakaslähtöis-
ten palveluprosessien tukemiseksi vuosina 2021–2025. 

Järjestämissuunnitelmaa on laadittu HYKS-alueen kuntien ja Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin yhteisenä virkamiesvalmistelu-
na.

Valmistelun yhteydessä on tunnistettu tarve integroida sosiaalipalvelut 
ja terveyspalvelut yhä kiinteämmin vastaamaan asiakkaiden ja potilai-
den erilaisia tarpeita. Tämän vuoksi suunnitelmaan on sisällytetty sekä 
sosiaali- että terveyspalvelujen näkökulma.

Järjestämissuunnitelman hyväksyy HUSin valtuusto, joka käsittelee 
suunnitelmaa joulukuussa 2020. Järjestämissuunnitelma viedään sitä 
ennen kunkin HYKS-alueen kunnan päätöksentekoon tiedoksi.

Tavoitteet

Järjestämissuunnitelman 2021–2025 tavoitteita ovat muun muassa: 

1. Kuntien ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistäminen asetta-
malla yhteiset tavoitteet.
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2. Toiminnan ja talouden suunnittelun yhdistäminen sekä digitaalis-
ten ratkaisujen käytön laajentaminen talouden kestävän kehityk-
sen varmistamiseksi.

3. Kuntien ja HUSin yhteisillä, toimintoja integroivilla, tavoitteilla 
kehitetään palvelujen asiakaslähtöisyyttä, palvelutuotannon oh-
jausta sekä tiedolla johtamista.

Järjestämissuunnitelma jakautuu strategisiin tavoitteisiin ja yhteisesti 
sovittuihin mittareihin, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Jär-
jestämissuunnitelman painopisteitä ovat: 

 kestävä talous
 lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
 kiireellinen vastaanottotoiminta ja yhteispäivystys
 ikäihmisten palvelut
 integroitavat digitaaliset ratkaisut
 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon digitaalisten ratkai-

sujen kehittäminen yhteisenä kokonaisuutena.

Lisäksi suunnitelmassa on esitetty myös tukipalveluihin, raportointiin, 
tiedolla johtamiseen, koulutusyhteistyöhön, tutkimukseen ja hoidon 
laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen liittyviä tavoitteita. 

Järjestämissuunnitelmaan sisältyy uudenlainen vastuuparitoimintamalli; 
HYKS-alueen kunnat ja HUS muodostavat yhdessä toiminnan ja talou-
den vastuuparit. Vastuuparimallia kehitetään järjestämissuunnitelma-
kaudella.

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutukset järjestämissuun-
nitelmaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistus-
ta koskevat hallituksen lakiluonnokset ovat valmistelussa. Mikäli uudis-
tus toteutuu ehdotuksen mukaisesti, niin Uudenmaalla sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisvastuu olisi neljän sote-maakunnan lisäksi 
Helsingin kaupungilla. HUS-maakuntayhtymällä olisi terveydenhuollos-
sa järjestämisvastuu laissa säädetyin ja HUS-järjestämissopimuksessa 
sovituin osin.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistus vaikuttaa siten  jär-
jestämissuunnitelman voimassaoloon. Mikäli uudistus toteutuu vuoden 
2023 alusta, tulee ajankohtaiseksi valmistella Uudenmaan erillisratkai-
sun mukaisesti järjestämissopimukset. Lainsäädännön muuttuessa jär-
jestämissuunnitelmasta voidaan irtautua ennen vuotta 2025. 
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Perussopimuksen mukaan HUS-kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa 
sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia 
erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia 
yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä. Mah-
dollisen sote-uudistuksen yhteydessä myös perussopimus uusitaan ja 
Uudenmaan erillisratkaisun mukaisesti alueen neljä maakuntaa ja Hel-
singin kaupunki päättävät osaltaan perussopimuksen uudesta sisällös-
tä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma 
Ehdotus 21.9.2020

2 HYKS-alueen sote-palvelujen järjestämissuunitelma 2021-
2025_Ehdotus 21.9.2020 (henkilötiedot suojattu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Valmisteluryhmä
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§ 200
Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste

HEL 2020-004097 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talou-
den toteumaennusteen 31.8.2020 tilanteessa.

Merkitessään toiminnan ja talouden toteumaennusteen tiedoksi sosiaa-
li- ja terveyslautakunta totesi, että kun lastensuojelu ylittää ennusteen 
mukaan talousarvionsa 13,3 miljoonalla on toimialan syytä käynnistää 
5 miljoonan lisämäärärahan haku kaupunginhallituksen budjettipäätök-
sen mukaisesti. 

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotukseen: "Merki-
tessään toiminnan ja talouden toteumaennusteen tiedoksi sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että kun lastensuojelu ylittää ennusteen mu-
kaan talousarvionsa 13,3 miljoonalla on toimialan syytä käynnistää 5 
miljoonan lisämäärärahan haku kaupunginhallituksen budjettipäätöksen 
mukaisesti. "

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksen poiketen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
2 Määrälliset tavoitteet
3 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja ta-
louden toteumaennusteen 31.8.2020 tilanteessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2020 toiminnan ja talouden 
ennusteet kolme kertaa. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennus-
teet tuodaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Sosiaali- ja ter-
veystoimen ennusteet laaditaan kaupunkiyhteisen rakenteen mukaises-
ti. Nyt laadittu ennuste perustuu oman toiminnan osalta elokuun lopun 
tietoihin ja HUSin osalta sen tuottamaan ennusteeseen tammi-
heinäkuun toteutumien pohjalta. 

Valtiovarainministeriön ennusteen (16.6.2020) kuntien toimintamenojen 
kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutok-
seksi vuonna 2020 on 1,00 %. Kaupungin talousarvion 2020 laadinta-
vaiheessa ennuste peruspalvelujen hintaindeksin muutokseksi oli 2,70 
%. Indeksin alenema on 1,70 prosenttiyksikköä, minkä seurauksena 
vuoden 2020 toimintamenojen tulee lähtökohtaisesti toteutua 1,7 % ta-
lousarviota alempina.

Koronapandemian osalta ennusteessa on huomattavaa epävarmuutta 
sen osalta, miten pandemiatilanne etenee syksyn aikana.

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

Sosiaali- ja terveyspalvelut (51001)

5 10 01  
Sosiaali- ja terveys-
palvelut

TP 2019 TA 2020 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot     163,6      158,8     150,0 -8,8 -5,5 %
Menot -1 429,8 -1 500,4  -1 518,1 -17,7 -1,2 %
Toimintakate -1 266,2 -1 341,6 -1 368,1 -26,5 -2,0 %
      



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020 26 (46)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/6
20.10.2020

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

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan alittavan budjetin 8,8 
milj. eurolla. Tulojen arvioitu alitus koostuu maksutuottojen pienenemi-
sestä koronapandemian vuoksi. Tuloja kasvattavia tekijöitä ovat muun 
muassa valtion rahoittamat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen 
(Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) hank-
keet.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen ennustetaan ylittävän budjetin 
17,7 milj. eurolla. Ennusteessa on mukana laskennallinen arvio käyttö-
talousmenoihin kohdistuvista koronapandemian kustannuksista, noin 
31,8 milj. euroa, valtionperinnöistä jaettavien avustusten (kuolinpesät) 
tekninen ylitys, 2,4 milj. euroa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-
tamisen (Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) 
hankerahoituksen tekninen ylitys, noin 0,6 milj. euroa. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen menojen arvioidaan alittavan budjetin noin 17,1 milj. eu-
rolla ilman teknisiä ylityksiä ja koronapandemian kustannusvaikutuksia. 
Koronan arvioidaan aiheuttavan huomattavia lisäkustannuksia myös 
loppuvuoden aikana.

Ylityksestä 2,4 milj. euroa on niin sanottua teknistä ylitystä valtionpe-
rinnöistä (kuolinpesät) jaettavien avustusten osalta. Valtionperinnöistä 
jaettavat avustukset on aiemmin kirjattu menoina taseeseen, mutta 
vuoden 2019 alusta lukien avustukset maksetaan käyttötalousmenois-
ta. Teknistä ylitystä on myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuk-
seen myönnetystä hankerahoituksesta vuoden 2020 osuus, noin 0,6 
milj. euroa. Koska sosiaali- ja terveystoimiala ei ole toimintakatteellinen 
talousarviokohta, vaan sitova taso ovat menot, sosiaali- ja terveyspal-
velujen talousarviokohdalle voidaan myöntää teknistä ylitysoikeutta val-
tionperinnöistä myönnettyjen järjestöavustuksien verran sekä sosiaali- 
ja terveyspalvelujen uudistamisen vuoden 2020 määrärahojen osalta. 
Ylitysoikeus perustuu valtionperinnöistä saatuihin tuloihin. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistamisen osalta ylitysoikeus perustuu sosiaali- ja 
terveysministeriön myöntämään valtionavustukseen. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen uudistamiseen myönnetty valtionavustus on vuonna 
2020 sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdan käyttömenoissa.

Koronapandemiasta johtuvat laskennalliset lisäkustannukset ovat sosi-
aali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle ovat noin 42,7 milj. euroa 
(kokonaisuudessaan toimeentulotuki huomioiden 43,0 milj. euroa). Toi-
saalta perhe- ja sosiaalipalveluissa koronapandemia on vähentänyt 
palvelujen käyttöä, etenkin vammaistyössä siten, että koronapandemia 
on pienentänyt perhe- ja sosiaalipalvelujen kustannuksia 10,9 milj. eu-
rolla. Koronapandemiasta aiheutuva ylityspaine on vielä epävarma riip-
puen siitä, miten koronapandemia etenee syksyn aikana. Keväällä suo-
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javarusteiden saanti oli haasteellista ja sosiaali- ja terveystoimeen teh-
tiin keskitettyjä suojavarustehankintoja varastoon turvaamaan suojava-
rusteiden saanti kaikissa olosuhteissa. Edellisessä ennusteessa suoja-
varustevaraston arvo oli käyttötalousmenoissa, mutta nyt kirjanpito-
säännösten mukaisesti varastoarvona taseeseen on siirretty 20,5 milj. 
euroa. Varastossa olevien suojavarusteiden nykyarvo on huomattavasti 
pienempi kuin hankintahinta keväällä. 

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on ylityspainetta 3,8 milj. euroa. Lisäkus-
tannuksia aiheutuu henkilöstökustannuksista, materiaalihankinnoista, 
kriisiasumisen ostoista, asunnottomien tuen tarpeesta sekä erillisistä 
koronayksiköistä muun muassa lastensuojelussa ja vammaistyössä. 
Vastaavasti säästöjä on muodostunut koronapandemian johdosta 
vammaispalvelun kuljetuspalvelusta, henkilökohtaisesta avusta, työ- ja 
päivätoiminnasta, omaishoidon tuen vapaiden korvauksista ja ostoista.  

Valtaosa ylityspaineesta koostuu lastensuojelun ja asiakaspalvelujen 
ostoista. Lastensuojelussa ylityspainetta on 13,3 milj. euroa, mikä 
koostuu asiakaspalvelujen ostoista. Lastensuojelun laitoshoidon osto-
palvelujen ennustetaan ylittävän budjetin noin 10 milj. eurolla ja perhe-
hoidon ostopalvelujen noin 3,3 milj. eurolla. Vaikka lastensuojelun lai-
tos- ja perhehoidon hoitovuorokausien arvioidaan laskevan hieman ku-
luvana vuonna, sijoitettavat lapset ja nuoret ovat edelleen vaativahoi-
toisia ja laitoshoitoon sijoitettavat lapset tarvitsevat pääsääntöisesti eri-
tyistason laitoshoitoa.

Lastensuojelussa on käynnissä kaksi laajaa projektia kustannusten 
kasvun pysäyttämiseksi. Lastensuojelun laitoshoidon tarvetta pyritään 
vähentämään muun muassa kehittämällä yhteistyössä HUSin kanssa 
toimintamalli lastensuojelun ja HUSin lasten- ja nuorisopsykiatrian yh-
teisasiakkaiden osalta sekä laatimalla palveluketju ja toimintamalli per-
heille, joissa on lähisuhdeväkivaltaa tai päihteiden käyttöä. Lisäksi kehi-
tetään lastensuojelun sosiaalityön tilannearviointimallia ja sen työväli-
neitä. 

Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluissa on ylityspainetta 1,7 
milj. euroa neuvola- ja perhetyössä. Ylityspaine johtuu asiakaspalvelu-
jen ostoista sekä palveluseteliostoista.

Nuorten ja aikuissosiaalityön palvelujen arvioidaan alittavan budjetin 
0,4 milj. euroa. Alitusta on etenkin henkilöstökustannuksissa, kun uu-
sien vakanssien käyttöönotto ja rekrytointi on viivästynyt. 

Vammaistyön arvioidaan alittavan budjetin 10,3 milj. euroa, mikä johtuu 
henkilöstökustannuksista sekä avustuksista ja kuljetuspalveluista koro-
napandemian vuoksi, kun työ- ja päivätoiminnan yksiköt ovat olleet sul-
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jettuina. Myös henkilökohtaisen avun, omaishoidon vapaiden ja tila-
päishoidon käyttö laski keväällä koronapandemian vuoksi. 

Vammaistyössä on käynnissä tuottavuuden parantamiseksi kolme tuot-
tajaohjauksen hanketta, joita ovat henkilökohtaisen avun palvelun ke-
hittäminen, asumispalvelujen monipuolistaminen sekä vammaistyön 
asiakasohjauksen ja ostoprosessin kehittäminen ja joilla pyritään hallit-
semaan etenkin ostopalvelujen kustannuksia.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisten menojen arvioidaan alittavan 
budjetin 0,5 milj. euroa.

Terveys- ja päihdepalvelujen arvioidaan ylittävän budjetin 26,2 milj. eu-
roa, mikä johtuu kokonaan koronapandemian kustannuksista erityisesti 
terveysasemilla ja sisätautien poliklinikalla. Ylityspaine terveysasemilla 
ja sisätautien poliklinikalla on henkilöstökuluissa, materiaalihankinnois-
sa ja palvelujen ostoissa, suurin lisäkustannus on koronanäytteenotto-
jen kustannukset, 19,1 milj. euroa. Psykiatria ja päihdepalveluissa yli-
tyspaine muodostuu asumisen tuen ostopalveluista, asunnottomien ti-
lapäisasumisen kustannuksista ja hätämajoituksen lisäostoista, noin 
2,4 milj. euroa. Suun terveydenhuollossa budjetin arvioidaan alittuvan 
2,2 milj. euroa. Alituksesta merkittävä osa syntyy palvelujen ostojen ja 
muiden ostojen vähenemisestä koronapandemian aikana, kun ham-
mashoitoloita oli suljettuna. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen arvioidaan ylittävän budjetin 
6,1 milj. euroa, missä koronapandemian aiheuttamia lisäkustannuksia 
on 13,3 milj. euroa. Ylityspainetta aiheuttavat materiaalihankinnat ja 
vuokratyövoiman käyttö.

Ilman koronapandemian vaikutusta budjetin alitus koostuu palveluasu-
misen ostoista, päivätoiminnasta ja omaishoidon tuesta sekä rintama-
veteraanien palveluista. Rintamaveteraanien palvelut muuttuivat laki-
muutoksella kunnalle korvattaviksi 1.11.2019 lukien. Palveluista aiheu-
tuvat menot kirjataan käyttötalouden sijasta taseeseen ja Valtiokonttori 
korvaa kunnille palvelujen kustannukset.

Hallinnon arvioidaan alittavan budjetin 2,7 milj. euroa. Alitusta tulee 
henkilöstökustannuksista ja palvelujen ostoista. Henkilöstön rekrytoinnit 
ovat viivästyneet koronan vuoksi ja lisäksi henkilöstön palkoista osa on 
siirretty hankekustannuksiksi, jotka näkyvät toimialan yhteisinä menoi-
na, ei hallinnon menoina. Lisäksi suurin osan henkilöstötilaisuuksista ja 
koulutuksista on peruutettu koronan vuoksi tai siirretty kustannuksiltaan 
vähäisemmiksi etätapahtumiksi. Toimialan yhteisten menojen arvioi-
daan alittavan budjetin noin 15,8 milj. euroa. Menoalitusta aiheuttaa 
muun muassa Apotin käyttöönoton sijaiskustannuksiin varattu ja suu-
relta osin toteutumatta jäävä määräraha (8,2 milj. euroa), loppuvuoden 
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2019 rintamaveteraanien lakimuutosten jälkeinen kustannusten 3,9 
milj. euron oikaisu.

Toimeentulotuki (51002)

5 10 02 
Toimeentulotuki  

TP 2019 TA 2020 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot    3,1    2,6     2,4   -0,2  -7,7 %
Menot -13,5 -14,6  -13,2     1,4   9,6 %
Toimintakate -10,4 -12,0  -10,8     1,2 10,0 %
      

Toimeentulotuen tulojen arvioidaan alittavan budjetin 0,2 milj. euroa. 
Toimeentulotuen menojen arvioidaan alittavan budjetin 1,4 milj. euroa. 
Koronapandemian alkuvaiheessa ennakoitiin, että helsinkiläisten toi-
meentulotuen tarve yleistyisi eli täydentävän ja ehkäisevän tuen asiak-
kaiden määrä kääntyisi nousuun. Tammi-elokuun asiakastilastojen pe-
rusteella täydentävän toimeentulotuen asiakasmäärä on pienentynyt 
5,9 % ja ehkäisevän toimeentulotuen asiakasmäärä 0,7 %. Kevään ko-
ronapandemiatilanteen perusteella arvioidaan, että mikäli koronapan-
demiasta johtuvia rajoituksia otetaan laajemmin käyttöön, tulee ehkäi-
sevän toimeentulotuen tarve kasvamaan ja täydentävän toimeentulo-
tuen tarve pienenee. Toimeentulotuessa koronapandemian kustannus-
vaikutuksen ennustetaan olevan 0,3 milj. euroa.

Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (51003)

5 10 03 
Vastaanottokeskukset ja 
valtion korvaamat maahan-
muuttopalvelut

TP 2019 TA 2020 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot  18,9  14,9  15,9  0,9*   6,0 %
Menot -15,9 -13,5 -13,6 -0,1   -0,7 %
Toimintakate    3,0    1,4    2,3  0,9  64,3 %

      

*pyöristys 

Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palvelujen osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Toimintakatteen arvioi-
daan toteutuvan 0,9 milj. euroa suurempana kuin talousarviossa. 

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

Apotti (51004)
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5 10 04 
Apotti ja Sote-
maakuntauudistus 

TP 2019 TA 2020 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Tulot    0,6    0,8    0,4*  -0,5* -62,5 %
Menot -14,3 -29,6 -20,2    9,4   31,8 %
Toimintakate -13,7 -28,8 -19,8    9,0   31,3 %

*pyöristys 

Apotti-hankkeen menojen arvioidaan toteutuvan 9,4 milj. euroa talous-
arviota pienempänä. Koronapandemian vuoksi Apotin käyttöönotto siir-
tyi lokakuulta 2020 huhtikuulle 2021. Menot muodostuvat Oy Apotti 
Ab:n arvioimista menoista sekä Helsingin Apotti-tiimin kustannuksista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (51005)

5 10 05 
HUS 

TP 2019 TA 2020 Ennuste 31.8. Ero TA Ero TA %

(milj. euroa)      
Menot -690,5 -665,7 -689,8 -24,1 -3,6%

HUSin ennuste vuoden 2020 Helsingin toteumasta tammi-elokuun tie-
tojen perusteella on 672,0 milj. euroa, mikä ylittää Helsingin talousar-
vion 6,3 milj. eurolla. Tämän hetken arvion mukaan valtion tuki HUSille 
on noin 73 milj. euroa, minkä jälkeen HUSin alijäämä kunnille olisi 47 
milj. euroa. Helsingin osuus alijäämästä olisi 17,8 milj. euroa, mikä on 
huomioitu ennusteessa. Lisäksi HUSin talousarvio on tehty 40 milj. eu-
roa alijäämäiseksi ja tämän kattamista ei ole huomioitu ennusteessa.

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

(milj. euroa) TA 2020 Ylitysoikeudet TA 2020 yh-
teensä

Ennuste 31.8. Ero TA

Tietotekniikkahankinnat   8,25 1,25   9,50   9,50 0
Muut hankinnat   7,70 2,25   9,95   9,95 0
Yhteensä 15,95 3,50 19,45 19,45 0

 

Irtaimen omaisuuden määräraha sisältää ylitysoikeuden vuodelta 2019 
siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 25.3.2020 
§ 95 myöntänyt yhteensä 3,5 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuo-
delle 2020. 

Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien toimenpiteiden edistyminen

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunkistrategiaa, keskeisiä kau-
punkistrategian kärkihankkeita sekä kaupungin yhteissuunnittelun tee-
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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 
saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, työllisyyden edistämi-
nen sekä harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on siirtynyt ko-
ronapandemian vuoksi vuodelle 2021. Muita toimialan keskeisiä tavoit-
teita, kuten lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjujen 
kehittämistä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HU-
Sin kanssa, osallistumista Helsinki SIB- hankkeeseen, nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisemistä, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ke-
hittämistä ja palvelujen sekä toimintamallien kehittämistä haavoittuvas-
sa asemassa olevien iäkkäiden palvelujen kehittämiseksi, jatketaan sii-
nä määrin kuin koronapandemian kiireelliset tehtävät mahdollistavat.

Terveysasemien lääkärien kiireettömän hoidon saatavuutta pyritään li-
säämään omien toimintamallien, työnjaon ja johtamisen kehittämisellä 
sekä lisäämällä palvelusetelitoimintaa.

Iäkkäiden osalta tuetaan mielekästä kotona asumista ja muistiystäväl-
listä toimintaa hyödyntämällä ikäystävällistä teknologiaa Koskelan se-
niorikeskuksen hankesuunnittelussa ja vahvistamalla ennaltaehkäise-
viä palveluja, muun muassa palvelukeskusten monipuolista ryhmätoi-
mintaa sekä etä- ja digitaalisia palveluja, sekä lisäämällä kotikuntoutus-
ta.

Koronapandemian vuoksi monia toimintoja, kuten terveysasematoimin-
nan ja suun terveydenhuollon kiireetöntä hoitoa on jouduttu vähentä-
mään tai keskeyttämään, ja on selvää, että monet kaupunkistrategian 
tavoitteet ja toimenpiteet eivät etene suunnitellussa aikataulussa ja laa-
juudessa, eikä kaikkia toimialan toiminnallisia tai määrällisiä tavoitteita 
tulla saavuttamaan suunnitellusti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovat, määrälliset ja muut toiminnalliset tavoitteet on esi-
tetty liitteissä 1,2 ja 3. Koronapandemiasta johtuen digitaalisen ter-
veysaseman päivystysavun ja epidemiologisen toiminnon suoritemää-
rät ovat kasvaneet merkittävästi. Digitaalisen terveysaseman ja epide-
miologisen toiminnon suoritteet eivät sisälly talousarvioennusteiden 
suoritemääriin.
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Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön ja palvelutuotannon riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Koronapandemia aiheuttaa sosiaali- ja terveystoimessa kiireettömän 
hoidon ja palvelujen saatavuuden vähenemistä, erilaisia poikkeusjär-
jestelyjä henkilöstön työtehtävissä riittävän henkilöstön turvaamiseksi 
koronapandemiaan liittyviin tehtäviin sekä huomattavia kustannusvai-
kutuksia sosiaali- ja terveystoimen talouteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
2 Määrälliset tavoitteet
3 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 201
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:lle Koskelan seniorikeskuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2020-010581 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali ja terveyslautakunta puolsi Koskelan seniorikeskuksen hanke-
suunnitelmaa, jossa palvelukeskuksen ja siihen liittyvien tilojen yhteen-
laskettu huoneistoala on 2 958 hsm² ja ryhmäkotien vuokrapinta-alaan 
laskettava asuntohuoneistoala on 11 408 (asm²) käsittäen 224 palve-
luasuntoa pienryhmäkoteihin sijoitettuna. Koko hankkeen bruttoala on 
20 860 neliömetriä (m²). Arvio sosiaali- ja terveystoimialalle tulevien ti-
lojen vuokrasta on noin 900 000 euroa vuodessa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta antoi Helsingin kaupungin asun-
not Oy:lle seuraavan lausunnon hankesuunnitelmasta (liite 1):

"Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.10.2014 § 347 sosiaali- ja ter-
veysviraston (nyk. sosiaali- ja terveystoimiala) palveluverkon uudista-
misen periaatelinjaukset ja toteuttamismallit ”Sosiaali- ja terveysviras-
ton palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030” -raportin pääpiirteiden 
mukaisesti. 

Koskelan seniorikeskus on palveluverkkosuunnitelman mukainen ja to-
teuttaa palveluverkkoa. Hanke on kiireellinen. 

Hankekohtaiset tiedot

Asuntoryhmät on suunniteltu toimialan seniorikeskusten laatuvaatimuk-
sia vastaavasti. Asuntoryhmien yhteistilojen tulee olla viihtyisät ja tur-
valliset. Kuten hankesuunnitelmassa todetaan, tavoitteena on tehokas 
tilankäyttö, joka mahdollistaa kohtuuhintaisen vuokran.  

Tärkeänä lähtökohtana hankesuunnittelussa on tavoite, että seniori-
keskus muistuttaa mahdollisimman normaalia asuinympäristöä. Kes-
keisiä taustaideologioita ovat muistikylä, muistiystävällinen kaupunki, 
muistiystävällinen seniorikeskus, asuinympäristön pysyvyys (aging in 
place), palvelukampus, aktiivinen toimijuus sekä osallisuus ja yhteisölli-
syys. Näitä seuraten mahdollistetaan asukkaiden vapaa liikkuminen 
sekä yhteisöllisyys. Digiteknologisen ratkaisujen sisällyttäminen antavat 
asukkaille turvallisen ympäristön sekä tukevat hyvää elämän laatua. Li-
säksi tärkeänä tavoitteena on ekologisuus, joka ilmenee kokonaisval-
taisena jätteiden lajitteluna, puurakentamisena sekä aurinko- ja maa-
lämpöenergian hyödyntämisenä 
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Palvelutilat ja päivätoimintakeskus katutasossa ovat oikein mitoitettuja 
sekä riittäviä, ja ne mahdollistavat ulkopuolisten palveluntuottajien toi-
minnan muodostaen selkeän kokonaisuuden. Palvelukeskuksen hyöty-
ala on 1 851 (hym²) ja päivätoimintayksikön 282 hym². Kolme liiketilaa 
on sijoitettu lähelle päivätoimintaa ja näiden koko yhteenlaskettuna on 
101 hym².

Kotihoidon tilat on mitoitettu tarvittavalle henkilökuntamäärälle, mikä 
palvelee lähialuetta. Suunnitelmien tarkentuessa on tärkeää, että tilojen 
toteuttamisessa keskitytään siihen, että tilat tukevat kotihoidon mo-
niammatillisen tiimityön toimintamallia. Kotihoidon tiloille on varattu 236 
hym² hankesuunnitelman tilaohjelman mukaan.

Tukipalvelujen ja logistiikkaratkaisujen toimivuus on huomioitu, ja tila-
varaukset on tehty robottien latausta ja logistiikkaa varten.

Tavoitteina ovat monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat, jotka mahdol-
listavat myös tulevaisuuden muuttuvat toimintojen tilantarpeet. Tilat to-
teuttavat kaupungin toimitilastrategiaa.

Rakennusta koskevat keskeiset tiedot

Ensimmäinen kerros on betonirakenteinen ja pääosin tiiliverhoiltu. Muut 
kerrokset ovat pääosin puurakenteisia ja julkisivut puuverhoituja. Läm-
mitysjärjestelmänä on maalämpö yhdistettynä jäteveden lämmöntal-
teenottoon ja aurinkopaneeleihin.

Rakennuskustannukset ovat 71 868 090 euroa. Tavoiteaikataulun mu-
kaan rakentaminen tontilla aloitetaan maaliskuussa 2022, jolloin raken-
nus olisi otettavissa käyttöön kevättalvella 2024. Hanke on kiireellinen, 
sillä uusi rakennus korvaa huonokuntoiset Koskelan alueella sijaitsevat 
seniorikeskuksen ja kotihoidon tilat.

Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa suunnittele ja rakenna -urakkana 
(SR-urakkana), mikä nopeuttaa toteutuksen aikataulua. Keväällä 2021 
valitaan toteuttaja hintatarjousten perusteella. Rakennuksen rakennut-
taa Asuntotuotantotoimisto (Att) ja se tulee Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n (Heka) hallintaan.

Vuokra- ja irtaimen hankintojen kustannukset toimialalle

Rakennus korvaa Koskelan alueella sijaitsevan seniorikeskuksen ja ko-
tihoidon tilat, joista sosiaali- ja terveystoimiala luopuu. Tilojen yhteisne-
liömäärä on 19 000 m² ja vuokra on 37 500 euroa kuukaudessa ja 
4 500 000 euroa vuodessa.

Asunnot ja niihin liittyvien tilojen huoneistoala on 11 408 htm², palvelu-
keskuksen ja siihen liittyvien tilojen huoneistoala on 2 958 htm² eli yh-
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teensä 14 366 htm². Viitesuunnitelmiin perustuvilla kustannuksilla 
asukkaille tuleva vuokra on noin 600 euroa kuukaudessa. Sosiaali- ja 
terveystoimialan tilojen vuokra on noin 900 000 euroa vuodessa.

Hankkeen palveluasumisosuus rahoitetaan Valtion asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilainalla ja erityisasumisen in-
vestointiavustuksella, jota iäkkäiden tehostetun palveluasumisen hank-
keisiin voi saada enimmillään 40 prosenttia rakentamiskustannuksista.

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin 
laitteisiin, sairaalakalusteisiin, opastukseen ja sekä muuhun irtaimis-
toon sosiaali- ja terveystoimi on varannut yhteensä 1 890 000 euroa 
vuonna 2023. 

Tietojärjestelmähankintoihin sosiaali- ja terveystoimi on varannut 
300 000 euroa vuonna 2023."

Käsittely

Tilapalvelupäällikkö Carl Slätis oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katariina Siitonen, suunnittelija, puhelin: 310 28429

katariina.siitonen(a)hel.fi
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Carl Slätis, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 26307

carl.slatis(a)hel.fi

Liitteet

1 Koskelan seniorikeskuksen hankesuunnitelma
2 Hankesuunnitelma (Henkilötiedot peitetty)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilapalvelupäällikkö Carl Slätis on kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.
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Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymi-
sestä ja antaa lausunnon hankesuunnitelmasta.

Lausunnon on pyytänyt Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Asun-
totuotantoimisto (Att). Lausunto osoitetaan Helsingin kaupungin asun-
not Oy:lle, joka tekee asiasta hankepäätöksen. Lausunnon määräaika 
on 20.10.2020. Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee samalla tarvepää-
töksen puoltaessaan hankesuunnitelmaa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katariina Siitonen, suunnittelija, puhelin: 310 28429

katariina.siitonen(a)hel.fi
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Carl Slätis, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 26307

carl.slatis(a)hel.fi

Liitteet

1 Koskelan seniorikeskuksen hankesuunnitelma
2 Hankesuunnitelma (Henkilötiedot peitetty)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
Helsingin kaupungin asunnot Oy
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§ 202
Lisäavustuksen myöntäminen Helsingin Diakonissalaitoksen sää-
tiölle vuodelle 2020

HEL 2019-008764 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää Helsingin Diakonissalai-
toksen säätiölle 194 000 euron lisäavustuksen käytettäväksi 21.9.–
31.12.2020 liikkuvan väestön hätämajoitukseen hakemuksessa (liite 1) 
kuvatulla tavalla. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustuksen ehdoista seu-
raavaa:

- Rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana lisäavustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan Helsingin alueella.

- Lisäavustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
kirjallinen vapaamuotoinen selvitys muun vuodelle 2020 myönnetyn 
avustuksen käyttöselvityksen yhteydessä vuoden 2021 kesäkuun lop-
puun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustus-hakemuksen yhtey-
dessä. Mukaan tulee liittää säätiön vuoden 2020 toimintakertomus, 
vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus 
sekä allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja.

- Säätiön tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjeita (liite 3).

- Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito 
on järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata.

- Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähen-
netään avustuksesta ennen sen maksamista.

- Avustus voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edelly-
tyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

- Avustettavan toiminnan toteutumisen varmistamiseksi loppuvuonna 
2020 avustus maksetaan yhtenä eränä marraskuussa 2020.

Käsittely
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Jäsen Sandra Hagman ilmoitti esteellisyydestään ennen asian käsitte-
lyä ja poistui kokouksesta asian koko käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden 
syynä on hallintolain 28.1 §:n 4 kohdan mukainen palvelussuhdejää-
viys.

Asiassa tehtiin seuraava hylkäysehdotus:

Hylkäysehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta hylkää Helsingin Diakonissalaitok-
sen säätiön hakeman 194000 euron lisäavustuksen liikkuvan väestön 
hätämajoitukseen. Lautakunta korostaa, että liikkuvan väestön eli pää-
osin romanikerjäläisten hyvinvointi kuuluu lähtömaan eli Romanian vas-
tuulle. Mitä enemmän Helsinki järjestää erilaisia palveluita liikkuvalle 
väestölle, sitä houkuttelevammaksi tänne tuleminen tulee tulevaisuu-
dessa. Tämä taas tuo lisää kustannuksia Helsingin kaupungille, jonka 
budjetti on rajallinen. On fakta, että Helsingillä tulee olemaan taloudelli-
sia haasteita lähitulevaisuudessa turvata laadukkaat sote-palvelut hel-
sinkiläisille. Helsingin kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää hätäma-
joitusta liikkuvalle väestölle. Helsingin kaupungilla on ainoastaan vas-
tuu tarjota hätämajoituspalveluita suomalaisille kodittomille.

Jäsen Aleksi Niskasen hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

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

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen tekemänsä 
hylkäysehdotuksen mukaisin perusteluin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäavustushakemus 9.9.2020 
(ilman allekirjoituksia)

2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 
3.9.2013

3 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Diakonissalaitok-
sen säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi 10.12.2019 § 309 avustuksia 
monialajärjestöjen vuoden 2020 toiminnan tukemiseen. Samassa yh-
teydessä sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti toimialajohtajan erikseen 
päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 euroa vuoden 2020 aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen.

Avustusten jakoperusteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti 3.9.2013 § 335 periaatteet, joita 
noudatetaan jaettaessa järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimia-
lan määrärahoista (liite 2). Nämä perusteet täydentävät Helsingin kau-
pungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita 
28.10.2019 § 723 (liite 3).

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle aikaisemmin myönnetyt avustukset vuodelle 
2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi päätöksessään 10.12.2019 § 309 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle (hakemusnumero 1937074) 
avustusta vuodelle 2020 yhteensä 820 000 euroa seuraaviin Helsingis-
sä toteutuviin toimintamuotoihin: 1) Liikkuvan väestön päiväkeskustoi-
minta 198 000 euroa, 2) Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toiminta-
keskus 245 000 euroa, 3) Kannelmäen yhteisöhankkeiden tilavuokrat 
17 000 euroa, 4) Liikkuvan väestön hätämajoitus 6 kuukautta, yhteensä 
100 paikkaa, 360 000 euroa. Hätämajoituksen käyttöajaksi oli ilmoitettu 
talvikausi (tammi-huhtikuu ja loka-joulukuu).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja myönsi päätöksessään 
10.6.2020 § 114 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle 202 000 euron 
lisäavustuksen käytettäväksi kesä-elokuussa 2020 liikkuvan väestön 
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hätämajoitukseen. Maksimissaan järjestetään 50 paikkaa säätiön osoit-
tamissa tiloissa, joiden sijainti saattaa muuttua kesän aikana.

Hakemus lisäavustuksesta hätämajoitukseen

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö toimitti sosiaali- ja terveystoimia-
lan talouden tuki -yksikköön 9.9.2020 päivätyn lisäavustushakemuksen, 
joka on tämän päätöksen liitteenä 1. Siinä haetaan 194 000 euron 
avustusta liikkuvan väestön hätämajoitukseen ajalle 21.9.–31.12.2020. 
Maksimissaan järjestetään 50 paikkaa syyskuun loppuun asti ja 100 
paikkaa loka-joulukuussa. Paikkamäärätarpeesta on sovittu sosiaali- ja 
terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimiala on pyytänyt hätämajoituksen järjestämistä 
vallitsevan tilanteen vuoksi ja aikaisemmista päätöksistä poiketen myös 
touko- ja syyskuussa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.12.2019 § 
309 myöntämästä 360 000 euron avustuksesta liikkuvan väestön hä-
tämajoitukseen on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön selvityksen 
mukaan käyttämättä 20 280 euroa, joka riittää ajalle 1.9.–20.9.2020. 
Loppuvuoden toiminnan kustannuksia nostaa aiemmassa lisäavustus-
päätöksessä (sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 10.6.2020 § 
114) mainitut uusien majoitustilojen käyttökustannukset noin 9 000–10 
000 eurolla kuukaudessa.

COVID-19-pandemia sosiaali- ja terveysongelmana

COVID-19-pandemiasta johtuvaa liikkuvan väestön hätämajoituksen 
laajempaa tarvetta vuonna 2020 voidaan pitää sosiaali- ja terveyslau-
takunnan päätöksessään 10.12.2019 § 309 tarkoittamana yllättävänä ja 
merkittävänä sosiaali- tai terveysongelmana. Se myös täyttää sosiaali- 
ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 335 määrittelemät avustusten jako-
perusteet. Näillä perustein sosiaali- ja terveyslautakunta voi myöntää 
hakijalle lisäavustuksen ja käyttää siihen sosiaali- ja terveystoimen ta-
lousarviokohdalla 51001 jäljellä olevaa avustusmäärärahaa, jota on 
käytettävissä yhteensä 500 000 euroa. Lisäavustus on perusteltua 
maksaa yhtenä eränä, jotta avustettavan toiminnan toteutuminen voi-
daan varmistaa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäavustushakemus 9.9.2020 
(ilman allekirjoituksia)

2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 
3.9.2013

3 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Diakonissalaitok-
sen säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kehittämisen tuki
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Talouden tuki
Talous- ja suunnittelupalvelut
Taloushallintopalvelu
Terveys- ja päihdepalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 10.06.2020 
§ 114

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2019 § 309

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 287
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§ 203
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 9.10.2020

185 § Sosiaali- ja terveystoimialan varautumissuunnitelman mukaisten 
henkilöstösiirtojen toteuttaminen

Toimialajohtaja 13.10.2020

186 § Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksujen maksutyöryhmän 
kokoonpano ja väliaikaiset tehtävät 1.11.2020 lukien

Toimialajohtaja 20.10.2020

187 § Tartuntatautilain (1227/2016) 9 §:n mukaisen kunnan tartunta-
taudeista vastaavan lääkärin määrääminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 9.10.2020

56 § Päätös Myllypuron hammashoitolan hammashoitoyksiköiden ja 
imujen hankinnasta

57 § Suun terveydenhuollon toimipisteiden tilapäiset sulkemiset syksyl-
lä 2020

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 12.10.2020

40 § Kotihoitopäällikön viran täyttäminen, eteläinen kotihoitoyksikkö, 
työavain SOTE-03-840-20

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 14.10.2020

41 § Seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilapäisen sulkemi-
sen jatkaminen 31.12.2020 saakka

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 15.10.2020

42 § Laakson sairaalan osastojen 3, 6, 11 ja 13 sairaansijojen tilapäi-
nen vähentäminen pitkään jatkuneen henkilöstövajeen vuoksi
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43 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen eräiden toimintojen 
avaaminen

Tietohallintopäällikkö 9.10.2020

51 § Tilapäisen asiantuntijatuen hankinta Helsinki Apotti -hankkeelle

Tietohallintopäällikkö 16.10.2020

52 § SOSDW-ylläpitopalvelun hankinta 1.11.2020 lähtien

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, 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, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 195, 196, 197 (A), 198 (A), 199, 200, 201 ja 203 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 197 (B), 198 (B) ja 202 §: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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Veera Komulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tapio Bergholm

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.10.2020.


