
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta

02.02.2021

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

Kokousaika 02.02.2021 16:15 - 18:48, keskeytetty 17:56 - 18:04

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
Toijonen, Karita (etänä) varapuheenjohtaja
Aro, Katju (etänä) läsnä 21 - 27 §, klo 16:25 - 18:48
Bergholm, Tapio (etänä)
Bergman, Leo (etänä)
Ehrnrooth, Cecilia (etänä)
Heistaro, Sami (etänä)
Hyvärinen, Maritta (etänä)
Juva, Kati (etänä)
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Niskanen, Aleksi (etänä)
Ravela, Reko (etänä)

Muut
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läsnä: 22 §, klo 17:24 - 17:56

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
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21-27 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
21-27 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen hallintoasiantuntija
21-27 §
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§ Asia

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

22 Asia/2 Ilmoitusasiat

23 Asia/3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys kaupunginhallitukselle vuoden 
2020 toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista

24 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vih-
reän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien terapiatakuun toteut-
tamisen suunnitelmaa

25 Asia/5 Lumi Dental Oy:n hankintaoikaisuvaatimus hammaslaboratoriopalvelu-
jen hankintaan

26 Asia/6 Oikaisuvaatimus lastensuojelun vastaanottoperhehoitajien kulukor-
vauksen muuttamista koskevasta päätöksestä

27 Asia/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 21
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 Leo Bergmanin ja varatar-
kastajaksi jäsen Katju Aron.

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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§ 22
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen oli kutsuttuna asian-
tuntijana läsnä kokouksessa Covid-19-pandemiarokotuksien tilanne-
katsausta koskevassa asiassa.

Johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste ja ylihammaslääkäri Susanna 
Ilonen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa suun ter-
veydenhuollon yhteydenottojen sekä suun terveydenhuollon kokonais-
hoidon palvelusetelikokeilun tilannekatsauksia koskevissa asioissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi edellä mainitut tilanne-
katsaukset.

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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§ 23
Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys kaupunginhallitukselle 
vuoden 2020 toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoit-
teista

HEL 2020-014282 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa toteutumatta jääneistä sito-
vista toiminnallisista tavoitteista kaupunginhallitukselle seuraavan selvi-
tyksen:  

Sosiaali- ja terveystoimella oli neljä kaupunkistrategiaan pohjautuvaa 
sitovaa toiminnallista tavoitetta, joissa kaikissa oli useampia mittareita. 
Sitovan toiminnallisen tavoitteen katsotaan toteutuvan vain, jos tavoit-
teen kaikki mittarit toteutuivat.

Sosiaali- ja terveystoimen sitovista toiminnallisista tavoitteista jäivät to-
teutumatta seuraavat tavoitteet ja niiden mittarit:

1. Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.

- mittari: Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja psykiatria- ja 
päihdepalveluissa vuoteen 2019 verrattuna.

2. Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saavutettavissa.

-  mittari: Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keski-
määrin 10 vuorokauden sisällä (T3 ≤ 10 vrk eli kolmas vapaa ajanva-
rausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

- mittari: T3 on vuoden lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysa-
semilla.

- Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 10 pro-
senttia suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2019 verrattuna.

Sitova toiminnallinen tavoite ”edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja 
terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä” ja ”toimintamme on taloudelli-
sesti kestävää ja tuottavaa” toteutuivat kaikkien mittareiden osalta. 

Kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ovat tämän asian 
liitteenä 1.

Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä
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Covid-19-pandemian vuoksi asiakaspalautelaitteet poistettiin käytöstä 
16.3.2020 lukien, eikä vertailutietoa edelliseen vuoteen saada kokovuo-
tisesti. Alkuvuoden 2020 aikana (1.1.–29.2.2020) asiakaskokemus pa-
rani sekä terveysasemilla että psykiatria- ja päihdepalveluissa.

Palvelumme ovat lähellä helsinkiläisiä ja saavutettavissa:

Terveysasemien kiireettömän hoidon osalta mittarina oli, että asiakas 
pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanottoajalle keskimäärin 10 vuoro-
kauden sisällä (kolmas vapaa aika kalenteripäivissä, T3 alle 10 vuoro-
kautta). Tavoite ei toteutunut ja keskimääräinen T3 aika oli 27 vuoro-
kautta. Myöskään mittari, että T3 on kaikilla terveysasemilla vuoden lo-
pussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla ei toteutunut. T3 aika 
oli alle 20 vuorokautta seitsemällä terveysasemalla.

Terveyskeskuslääkäreiden viroista 71,38 prosenttia oli täytetty vakinai-
sella viranhaltijalla, ja kokonaan hoitamattomia virkoja oli 11,18 pro-
senttia joulukuussa. Palveluja tarjotaan terveysasemilta enenevässä 
määrin muuten kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Terveysasemat 
ovat lisänneet sähköisten palvelujen mahdollisuutta kaikissa asiakas-
kontakteissa: sähköisen yhteydenoton kahdensuuntainen viestintä poti-
lastietojärjestelmässä, chat, chatbot, etälääkäritoiminta sekä Omaolo-
palvelun laajentuminen. Edellä mainitut sähköiset palvelut vapauttavat 
lääkärien aikaa potilastapaamisiin. Monialaiseen työhön panostetaan 
hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaaminen järkevällä työnjaolla 
muun muassa hoitajien reseptinkirjoitusoikeuden laajentamisella ja tu-
kipalvelujen kuntoon saattamisella. 

Covid-19-pandemian vuoksi terveysasemien kiireetöntä hoitoa joudut-
tiin supistamaan kevään 2020 jälkeen ja henkilöstöresursseja on osin 
siirretty Covid-19-pandemian testaukseen ja jäljitykseen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 1.12.2020 terveysasemapalve-
lujen kilpailutuksen periaatteet sekä kahden terveysasemapalvelujen 
hankinnan. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 19.1.2021 lääkärei-
den rekrytointipalvelun hankinnan. Hankinnan kohteena on erikoislää-
käreiden, lääkäreiden, lääketieteen kandidaattien ja lääketieteen opis-
kelijoiden rekrytointipalvelu. Rekrytointipalvelun piiriin sisältyy terveys-
asematoiminnasta 24 yksikköä.

Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on hankittu rekrytointiapua ulkoisel-
ta palveluntuottajalta ja käynnistetty yhdessä henkilöstöpalvelujen 
kanssa hanke, jossa yhtenäistetään rekrytointiprosessit, monipuoliste-
taan markkinointia ja lisätään Helsingin houkuttelevuutta työpaikkana. 
Lisäksi palveluseteleiden käyttöä on monipuolistettu palveluiden saata-
vuuden parantamiseksi.
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Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka -palvelun johtamista on uudistet-
tu, jotta mahdollistetaan aikaisempaa vahvempi suunnittelu- ja johta-
mistyö alueellisissa monialaisissa palveluissa. Tämän lisäksi terveysa-
semien johtamista kehitetään vahvistamalla johdon osaamista ja va-
kiinnuttamalla Lean-menetelmien käyttö toiminnassa. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta katsoo, että sote-ammattilaisten rekrytoinnin ja pysy-
vyyden edistämiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota työolojen laa-
tuun, hoitosuhteiden jatkuvuuteen, täydennyskoulutuksen riittävyyteen, 
hyvään johtamiseen, nuorten ammattilaisten tukeen, työnjaon mielek-
kyyteen ja oman työn hallinnan tunteen parantamiseen.

Aikuissosiaalityössä vuonna 2019 60,48 prosentilla pitkäaikaisasiak-
kaista oli palvelutarpeenarvio. Vuonna 2020 aikuissosiaalityön sitovana 
tavoitteena oli pitkäaikaisasiakkaiden palvelutarpeenarvioiden määrän 
kasvu 10 prosenttia suhteessa edellisvuoteen ja tavoiteltava luku oli 
66,52 prosenttia. Pitkäaikaisasiakkaiden palvelutarpeenarvioiden mää-
rä kasvoi kuitenkin vain 7,4 prosenttia ja palvelutarpeenarvioiden osuus 
jäi näin ollen 64,98 prosenttiin. Palvelutarpeenarviot laaditaan pää-
sääntöisesti asiakaskäyntien yhteydessä. Käyntiasiakkaiden määrä vä-
heni kuitenkin vuonna 2020 Covid-19- pandemiasta johtuen 17,8 pro-
senttia verrattuna vuoteen 2019, mikä vaikutti laskevasti myös pitkäai-
kaisasiakkaille tehtyjen palvelutarpeenarvioiden määrään. Vuoden 
2020 aikana tehtyjen seurantojen perusteella voidaan todeta, että ta-
voite olisi toteutunut normaaleissa olosuhteissa.

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sote-toimialalla edellyttää jat-
kossa työvoimapulan voittamista. Helsingin kaupungin sote-toimiala 
kärsii lastensuojelussa, vanhusten ja vammaisten hoivassa, terveys-
keskuksissa, sairaaloissa ja kouluterveydenhoidossa jatkuvasta henki-
löstöpulasta. Työvoimapulan voittamiseksi Helsingin tulee päättäväi-
semmin ajaa terveydenhoidon ja sosiaalialan koulutusmäärien reilua li-
säämistä. Tilannetta on pahentanut vielä se, etteivät monien sote-alan 
ammattien palkat ole riittävän kilpailukykyisiä. Terveydenhoito- ja hoi-
va-alojen julkisten palvelujen kriisiytyminen on useissa maissa johtunut 
nimenomaan henkilöstöpulasta. Siksi se tulee määrätietoisemmin tor-
jua Helsingissä.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Tapio Bergholm: Selvityksen viimeisen kappaleen jälkeen lisä-
tään:

"Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sote-toimialalla edellyttää jat-
kossa työvoimapulan voittamista. Helsingin kaupungin sote-toimiala 
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kärsii lastensuojelussa, vanhusten ja vammaisten hoivassa, terveys-
keskuksissa, sairaaloissa ja kouluterveydenhoidossa jatkuvasta henki-
löstöpulasta. Työvoimapulan voittamiseksi Helsingin tulee päättäväi-
semmin ajaa terveydenhoidon ja sosiaalialan koulutusmäärien reilua li-
säämistä. Tilannetta on pahentanut vielä se, etteivät monien sote-alan 
ammattien palkat ole riittävän kilpailukykyisiä. Terveydenhoito- ja hoi-
va-alojen julkisten palvelujen kriisiytyminen on useissa maissa johtunut 
nimenomaan henkilöstöpulasta. Siksi se tulee määrätietoisemmin tor-
jua Helsingissä."

Kannattaja: jäsen Leo Bergman

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään selvityksen kolmanneksi viimeisen kap-
paleen loppuun: "Lisäksi palveluseteleiden käyttöä on monipuolistettu 
palveluiden saatavuuden parantamiseksi."

Kannattaja: jäsen Leo Bergman

Vastaehdotus 3:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään selvityksen toiseksi viimeisen kappa-
leen loppuun:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että sote-ammattilaisten rekry-
toinnin ja pysyvyyden edistämiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota 
työolojen laatuun, hoitosuhteiden jatkuvuuteen, täydennyskoulutuksen 
riittävyyteen, hyvään johtamiseen, nuorten ammattilaisten tukeen, työn-
jaon mielekkyyteen ja oman työn hallinnan tunteen parantamiseen."

Kannattaja: jäsen Leo Bergman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 2
Maritta Hyvärinen, Aleksi Niskanen

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, 
Touko Niinimäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 2 (tyhjää 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 1
Reko Ravela

Ei-äänet: 9
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Ka-
ti Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 3
Katju Aro, Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 1 (tyhjää 3).

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa toteutumatta jääneistä si-
tovista toiminnallisista tavoitteista kaupunginhallitukselle seuraavan 
selvityksen:  

Sosiaali- ja terveystoimella oli neljä kaupunkistrategiaan pohjautuvaa 
sitovaa toiminnallista tavoitetta, joissa kaikissa oli useampia mittareita. 
Sitovan toiminnallisen tavoitteen katsotaan toteutuvan vain, jos tavoit-
teen kaikki mittarit toteutuivat.

Sosiaali- ja terveystoimen sitovista toiminnallisista tavoitteista jäivät to-
teutumatta seuraavat tavoitteet ja niiden mittarit:

1. Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.

- mittari: Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja psykiatria- ja 
päihdepalveluissa vuoteen 2019 verrattuna.

2. Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saavutettavissa.

-  mittari: Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keski-
määrin 10 vuorokauden sisällä (T3 ≤ 10 vrk eli kolmas vapaa ajanva-
rausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

- mittari: T3 on vuoden lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysa-
semilla.

- Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 10 pro-
senttia suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2019 verrattuna.

Sitova toiminnallinen tavoite ”edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja 
terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä” ja ”toimintamme on taloudelli-
sesti kestävää ja tuottavaa” toteutuivat kaikkien mittareiden osalta. 

Kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ovat tämän asian 
liitteenä 1.

Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä

Covid-19-pandemian vuoksi asiakaspalautelaitteet poistettiin käytöstä 
16.3.2020 lukien, eikä vertailutietoa edelliseen vuoteen saada kokovuo-
tisesti. Alkuvuoden 2020 aikana (1.1.–29.2.2020) asiakaskokemus pa-
rani sekä terveysasemilla että psykiatria- ja päihdepalveluissa.

Palvelumme ovat lähellä helsinkiläisiä ja saavutettavissa:

Terveysasemien kiireettömän hoidon osalta mittarina oli, että asiakas 
pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanottoajalle keskimäärin 10 vuoro-
kauden sisällä (kolmas vapaa aika kalenteripäivissä, T3 alle 10 vuoro-
kautta). Tavoite ei toteutunut ja keskimääräinen T3 aika oli 27 vuoro-
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kautta. Myöskään mittari, että T3 on kaikilla terveysasemilla vuoden lo-
pussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla ei toteutunut. T3 aika 
oli alle 20 vuorokautta seitsemällä terveysasemalla.

Terveyskeskuslääkäreiden viroista 71,38 prosenttia oli täytetty vakinai-
sella viranhaltijalla, ja kokonaan hoitamattomia virkoja oli 11,18 pro-
senttia joulukuussa. Palveluja tarjotaan terveysasemilta enenevässä 
määrin muuten kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Terveysasemat 
ovat lisänneet sähköisten palvelujen mahdollisuutta kaikissa asiakas-
kontakteissa: sähköisen yhteydenoton kahdensuuntainen viestintä poti-
lastietojärjestelmässä, chat, chatbot, etälääkäritoiminta sekä Omaolo-
palvelun laajentuminen. Edellä mainitut sähköiset palvelut vapauttavat 
lääkärien aikaa potilastapaamisiin. Monialaiseen työhön panostetaan 
hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaaminen järkevällä työnjaolla 
muun muassa hoitajien reseptinkirjoitusoikeuden laajentamisella ja tu-
kipalvelujen kuntoon saattamisella. 

Covid-19-pandemian vuoksi terveysasemien kiireetöntä hoitoa joudut-
tiin supistamaan kevään 2020 jälkeen ja henkilöstöresursseja on osin 
siirretty Covid-19-pandemian testaukseen ja jäljitykseen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 1.12.2020 terveysasemapalve-
lujen kilpailutuksen periaatteet sekä kahden terveysasemapalvelujen 
hankinnan. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 19.1.2021 lääkärei-
den rekrytointipalvelun hankinnan. Hankinnan kohteena on erikoislää-
käreiden, lääkäreiden, lääketieteen kandidaattien ja lääketieteen opis-
kelijoiden rekrytointipalvelu. Rekrytointipalvelun piiriin sisältyy terveys-
asematoiminnasta 24 yksikköä.

Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on hankittu rekrytointiapua ulkoisel-
ta palveluntuottajalta ja käynnistetty yhdessä henkilöstöpalvelujen 
kanssa hanke, jossa yhtenäistetään rekrytointiprosessit, monipuoliste-
taan markkinointia ja lisätään Helsingin houkuttelevuutta työpaikkana.

Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka -palvelun johtamista on uudistet-
tu, jotta mahdollistetaan aikaisempaa vahvempi suunnittelu- ja johta-
mistyö alueellisissa monialaisissa palveluissa. Tämän lisäksi terveysa-
semien johtamista kehitetään vahvistamalla johdon osaamista ja va-
kiinnuttamalla Lean-menetelmien käyttö toiminnassa. 

Aikuissosiaalityössä vuonna 2019 60,48 prosentilla pitkäaikaisasiak-
kaista oli palvelutarpeenarvio. Vuonna 2020 aikuissosiaalityön sitovana 
tavoitteena oli pitkäaikaisasiakkaiden palvelutarpeenarvioiden määrän 
kasvu 10 prosenttia suhteessa edellisvuoteen ja tavoiteltava luku oli 
66,52 prosenttia. Pitkäaikaisasiakkaiden palvelutarpeenarvioiden mää-
rä kasvoi kuitenkin vain 7,4 prosenttia ja palvelutarpeenarvioiden osuus 
jäi näin ollen 64,98 prosenttiin. Palvelutarpeenarviot laaditaan pää-
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sääntöisesti asiakaskäyntien yhteydessä. Käyntiasiakkaiden määrä vä-
heni kuitenkin vuonna 2020 Covid-19- pandemiasta johtuen 17,8 pro-
senttia verrattuna vuoteen 2019, mikä vaikutti laskevasti myös pitkäai-
kaisasiakkaille tehtyjen palvelutarpeenarvioiden määrään. Vuoden 
2020 aikana tehtyjen seurantojen perusteella voidaan todeta, että ta-
voite olisi toteutunut normaaleissa olosuhteissa.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on 
annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista ta-
voitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa 
ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien terapiatakuun 
toteuttamisen suunnitelmaa

HEL 2020-010627 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa koskevasta vih-
reän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki laatii suunnitelman terapiatakuun 
toteuttamiseksi koko kaupungissa. Helsingissä on myös tunnistettu 
kasvava tarve tukea kaupunkilaisten mielen hyvinvointia, ehkäistä on-
gelmien vaikeutumista ja madaltaa mielenterveyspalveluihin hakeutu-
misen kynnystä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja 
terveystoimialalla on laadittu suunnitelma yhdessä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ja HUSin kanssa lasten, nuorten ja aikuisten mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi. Helsinki lisää perustason 
mielenterveyspalvelua ja kouluttaa työntekijöitään näyttöön perustuviin 
psykososiaalisiin hoitomenetelmiin. Toimenpiteet ovat linjassa kansal-
listen Käypä hoito -suositusten, terveydenhuollon palveluvalikoimaneu-
voston suosituksen ja mielenterveysstrategian kanssa.

Eduskunta käsittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena 
on taata pääsy perusterveydenhuollosta oireen mukaiseen psykososi-
aaliseen hoitoon tai psykoterapiaan kuukauden sisällä yhteydenotosta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään Helsingissä monikanavai-
sesti perus- ja erityistason yhteistyönä. Asiakkaan hoidon tarpeen ar-
viointi tehdään välittömästi ensimmäisellä käynnillä siinä toimipistees-
sä, johon asiakas on hakeutunut. Hoidon alkamiseksi ei tarvita erikois-
lääkärin asettamaa diagnoosia.

Kalasataman ja Myllypuron matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu-
pisteet (Mieppi) tarjoavat apua aikuisikäisille ja 13 vuotta täyttäneille 
nuorille. Vastaanotolle voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa ja yhtey-
denottopyyntöihin vastataan kolmen päivän sisällä. Asiakkaille tarjo-
taan ohjausta, neuvontaa tai 1‒5 kerran keskustelutukea mielenter-
veyshäiriöiden hoitoon erikoistuneen ammattihenkilön kanssa. Koke-
mukset Miepeistä ovat olleet hyviä, ja sosiaali- ja terveystoimessa on 
tavoitteena perustaa vastaavia mielenterveyspalvelupisteitä lisää kat-
tamaan koko Helsinki. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteet 
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Miepit otetaan osaksi kaikkien terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnit-
telua.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoil-
le ohjaudutaan terveysasemalääkärin tai terveydenhoitajan arvion jäl-
keen. Myös neuvolasta tai lastensuojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä 
asiakkaita vastaanotoille. Noin 12 000 helsinkiläistä kävi mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoilla vuonna 2020. Sairaanhoitaja 
on yhteydessä asiakkaaseen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yh-
teydenotosta ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa tai konsul-
taatiovastaanotolla. Osa vastaanottoajoista on varattu kiiretilanteita var-
ten. Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan kiireettömälle ajanvaraus-
käynnille pääsee keskimäärin kolmessa viikossa. Potilaiden arviointi ja 
hoito sisältävät erilaisia seulontatestejä, psykoedukaatiota, psykotera-
peuttisia lyhytinterventioita ja ryhmämuotoista hoitoa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaa-
tiotyöryhmät tarjoavat apua ja konsultaatiota kaikkialle peruspalvelui-
hin, lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman 
arkipäivän sisällä avunpyynnöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä 
vakavissa psykiatrisissa kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. 
Lastensuojelun tiimeissä on mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajia. 
Psykiatrian erikoistason päivystys toimii ympärivuorokautisesti Haart-
manin ja Malmin sairaaloissa HUSin järjestämänä. Myös kaupungin 
omaan psykiatriseen avohoitoon pääsee kiiretapauksissa ilman lähetet-
tä akuuttityöryhmien kautta.

Mielenterveyspalvelupisteistä, terveysasemilta, opiskelijaterveyden-
huollosta, nuorisoasemalta ja päihdepoliklinikoilta asiakkaita ohjataan 
tarvittaessa palvelusetelipalveluna toteutettavaan lyhytpsykoterapiaan. 
Potilaita ohjataan perustasolta myös HUSin nettiterapiaan. Noin 2 500 
helsinkiläistä käytti nettiterapiaa vuonna 2020. Helsinki on mukana yh-
teistyössä HUSin kanssa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Tera-
piat etulinjaan -hankkeessa, jossa vahvistetaan sekä nuorten että ai-
kuisten varhaisen vaiheen terapioiden laatua ja kattavuutta.

Helsingin kaupungin oma aikuisikäisten psykiatrinen erikoissairaanhoi-
to toimii väestövastuumallin mukaisesti. Vuosittain kiireettömään psy-
kiatriseen avohoitoon tulee noin 6500 ulkoista lähetettä. Lähetteiden 
käsittelyajan mediaani on yksi vuorokausi. Potilaan hoidon tarve arvioi-
daan lähetekäsittelyssä ja tarvittaessa kysytään lisätietoja potilaalta, 
potilaan läheisiltä ja lähettävältä taholta, sekä annetaan hoito-ohjeita. 
Tavoitteena on, että jokainen kiireettömän hoidon tarpeessa oleva poti-
las saa ensimmäisen vastaanottoajan 21 vuorokauden sisällä lähetteen 
saapumisesta. Helsingin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ei yllä-
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pidetä varsinaisia hoitojonoja kiireettömään psykiatriseen avohoitoon 
pääsyssä.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa paranne-
taan Helsingissä laajentamalla nuorisoaseman toimintaa toiseen toimi-
pisteeseen ja perustamalla alle 13-vuotiaille lapsille perhekeskuksen 
yhteyteen hoitotiimi. Tavoitteena on vahvistaa myös lastenpsykiatrista 
tiimiä. Oppilashuollon ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon työnteki-
jöitä koulutetaan uusiin huolen tunnistamismalleihin, yhteistyömenetel-
miin ja hoidollisiin menetelmiin. Erityistä tukea tarvitsevien 10‒18-
vuotiaiden lastensuojelun asiakkaiden hoitoa kehitetään yhdessä HU-
Sin kanssa.

Helsinki kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kans-
sa lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdehoitoa myös 
osana kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 
ja sote-rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua. Tavoitteena 
on, että perustasolta tarjotaan mahdollisimman laajasti erilaisia lyhyt-, 
etä- ja nettiterapiamuotoja, joita erityistaso tarvittaessa täydentää eri-
koisosaamista vaativilla hoitomuodoilla nopeasti ja joustavasti. Samas-
sa yhteydessä rakennetaan psykoterapiahoitojen ohjaus- ja laadunhal-
lintajärjestelmä ja koulutetaan muun muassa koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon työntekijöitä näyttöön perustuviin ahdistuksen ja masen-
nuksen psykososiaalisiin hoitoihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan suunnitelma pe-
rustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensikontaktin saa-
misen nopeuttamiseksi, tavoitteena enintään kaksi viikkoa kiireettömis-
sä tapauksissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa lisäksi, että 
laaditaan konkreettinen suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi Hel-
singissä. Helsinki tavoittelee terapiatakuun toteuttamista vuonna 2022.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät ja 
psykoterapiat kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitovalikoi-
maan. Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja 
päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki eh-
käisevät oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannuste-
hokkaita interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopal-
veluja on oltava riittävästi ja niiden on oltava ensisijaisia erityistason 
palveluihin nähden.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
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Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon neljännen kappa-
leen loppuun: "Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteet Miepit 
otetaan osaksi kaikkien terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnittelua."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausuntoehdotuksen viimei-
sen kappaleen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia: "Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan suunni-
telma perustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensikon-
taktin saamisen nopeuttamiseksi, tavoitteena enintään kaksi viikkoa kii-
reettömissä tapauksissa."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausuntoehdotuksen viimei-
sen kappaleen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia: "Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan konk-
reettinen suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi Helsingissä. Hel-
sinki tavoittelee terapiatakuun toteuttamista vuonna 2022."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausuntoehdotuksen viimeisen kappa-
leen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että selvitetään edellytykset ja kus-
tannukset perustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensi-
kontaktin saamisen nopeuttamiseksi siten, että tavoitteena olisi enin-
tään kaksi viikkoa kiireettömissä tapauksissa."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausuntoehdotuksen viimeisen kappa-
leen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Li-
säksi sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että eduskunta kä-
sittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitteen ripeällä aikataululla. Sen myö-
tä kunnille mahdollisesti syntyvä lisäresurssitarve on korvattava kunnil-
le täysimääräisesti, jotta mielenterveyspalveluiden palvelutaso ja kehit-
täminen kokonaisuutena voidaan varmistaa."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Aleksi Niska-
nen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus 2 ja jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotus 4 olivat toisilleen vastakkaiset. Niiden osalta äänes-
tettiin ensin siitä, kummasta äänestetään esittelijän ehdotusta vastaan.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotuksen äänin 8 - 5, joten siitä äänestettiin seuraavaksi 
esittelijän ehdotusta vastaan.

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

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 8 - 5.

Myös puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus 3 ja jäsen Sami 
Heistaron vastaehdotus 5 olivat toisilleen vastakkaiset, joten niiden 
osalta äänestettiin ensin siitä, kummasta äänestetään esittelijän ehdo-
tusta vastaan.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotuksen äänin 8 - 5, joten siitä äänestettiin seuraavaksi 
esittelijän ehdotusta vastaan.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 8 - 5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa koskevasta vih-
reän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki laatii suunnitelman terapiatakuun 
toteuttamiseksi koko kaupungissa. Helsingissä on myös tunnistettu 
kasvava tarve tukea kaupunkilaisten mielen hyvinvointia, ehkäistä on-
gelmien vaikeutumista ja madaltaa mielenterveyspalveluihin hakeutu-
misen kynnystä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja 
terveystoimialalla on laadittu suunnitelma yhdessä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ja HUSin kanssa lasten, nuorten ja aikuisten mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi. Helsinki lisää perustason 
mielenterveyspalvelua ja kouluttaa työntekijöitään näyttöön perustuviin 
psykososiaalisiin hoitomenetelmiin. Toimenpiteet ovat linjassa kansal-
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listen Käypä hoito -suositusten, terveydenhuollon palveluvalikoimaneu-
voston suosituksen ja mielenterveysstrategian kanssa.

Eduskunta käsittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena 
on taata pääsy perusterveydenhuollosta oireen mukaiseen psykososi-
aaliseen hoitoon tai psykoterapiaan kuukauden sisällä yhteydenotosta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään Helsingissä monikanavai-
sesti perus- ja erityistason yhteistyönä. Asiakkaan hoidon tarpeen ar-
viointi tehdään välittömästi ensimmäisellä käynnillä siinä toimipistees-
sä, johon asiakas on hakeutunut. Hoidon alkamiseksi ei tarvita erikois-
lääkärin asettamaa diagnoosia.

Kalasataman ja Myllypuron matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu-
pisteet (Mieppi) tarjoavat apua aikuisikäisille ja 13 vuotta täyttäneille 
nuorille. Vastaanotolle voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa ja yhtey-
denottopyyntöihin vastataan kolmen päivän sisällä. Asiakkaille tarjo-
taan ohjausta, neuvontaa tai 1‒5 kerran keskustelutukea mielenter-
veyshäiriöiden hoitoon erikoistuneen ammattihenkilön kanssa. Koke-
mukset Miepeistä ovat olleet hyviä, ja sosiaali- ja terveystoimessa on 
tavoitteena perustaa vastaavia mielenterveyspalvelupisteitä lisää kat-
tamaan koko Helsinki.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoil-
le ohjaudutaan terveysasemalääkärin tai terveydenhoitajan arvion jäl-
keen. Myös neuvolasta tai lastensuojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä 
asiakkaita vastaanotoille. Noin 12 000 helsinkiläistä kävi mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoilla vuonna 2020. Sairaanhoitaja 
on yhteydessä asiakkaaseen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yh-
teydenotosta ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa tai konsul-
taatiovastaanotolla. Osa vastaanottoajoista on varattu kiiretilanteita var-
ten. Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan kiireettömälle ajanvaraus-
käynnille pääsee keskimäärin kolmessa viikossa. Potilaiden arviointi ja 
hoito sisältävät erilaisia seulontatestejä, psykoedukaatiota, psykotera-
peuttisia lyhytinterventioita ja ryhmämuotoista hoitoa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaa-
tiotyöryhmät tarjoavat apua ja konsultaatiota kaikkialle peruspalvelui-
hin, lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman 
arkipäivän sisällä avunpyynnöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä 
vakavissa psykiatrisissa kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. 
Lastensuojelun tiimeissä on mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajia. 
Psykiatrian erikoistason päivystys toimii ympärivuorokautisesti Haart-
manin ja Malmin sairaaloissa HUSin järjestämänä. Myös kaupungin 
omaan psykiatriseen avohoitoon pääsee kiiretapauksissa ilman lähetet-
tä akuuttityöryhmien kautta.
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Mielenterveyspalvelupisteistä, terveysasemilta, opiskelijaterveyden-
huollosta, nuorisoasemalta ja päihdepoliklinikoilta asiakkaita ohjataan 
tarvittaessa palvelusetelipalveluna toteutettavaan lyhytpsykoterapiaan. 
Potilaita ohjataan perustasolta myös HUSin nettiterapiaan. Noin 2 500 
helsinkiläistä käytti nettiterapiaa vuonna 2020. Helsinki on mukana yh-
teistyössä HUS:n kanssa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Tera-
piat etulinjaan -hankkeessa, jossa vahvistetaan sekä nuorten että ai-
kuisten varhaisen vaiheen terapioiden laatua ja kattavuutta.

Helsingin kaupungin oma aikuisikäisten psykiatrinen erikoissairaanhoi-
to toimii väestövastuumallin mukaisesti. Vuosittain kiireettömään psy-
kiatriseen avohoitoon tulee noin 6500 ulkoista lähetettä. Lähetteiden 
käsittelyajan mediaani on yksi vuorokausi. Potilaan hoidon tarve arvioi-
daan lähetekäsittelyssä ja tarvittaessa kysytään lisätietoja potilaalta, 
potilaan läheisiltä ja lähettävältä taholta, sekä annetaan hoito-ohjeita. 
Tavoitteena on, että jokainen kiireettömän hoidon tarpeessa oleva poti-
las saa ensimmäisen vastaanottoajan 21 vuorokauden sisällä lähetteen 
saapumisesta. Helsingin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ei yllä-
pidetä varsinaisia hoitojonoja kiireettömään psykiatriseen avohoitoon 
pääsyssä.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa paranne-
taan Helsingissä laajentamalla nuorisoaseman toimintaa toiseen toimi-
pisteeseen ja perustamalla alle 13-vuotiaille lapsille perhekeskuksen 
yhteyteen hoitotiimi. Tavoitteena on vahvistaa myös lastenpsykiatrista 
tiimiä. Oppilashuollon ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon työnteki-
jöitä koulutetaan uusiin huolen tunnistamismalleihin, yhteistyömenetel-
miin ja hoidollisiin menetelmiin. Erityistä tukea tarvitsevien 10‒18-
vuotiaiden lastensuojelun asiakkaiden hoitoa kehitetään yhdessä HU-
Sin kanssa.

Helsinki kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kans-
sa lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdehoitoa myös 
osana kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 
ja sote-rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua. Tavoitteena 
on, että perustasolta tarjotaan mahdollisimman laajasti erilaisia lyhyt-, 
etä- ja nettiterapiamuotoja, joita erityistaso tarvittaessa täydentää eri-
koisosaamista vaativilla hoitomuodoilla nopeasti ja joustavasti. Samas-
sa yhteydessä rakennetaan psykoterapiahoitojen ohjaus- ja laadunhal-
lintajärjestelmä ja koulutetaan muun muassa koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon työntekijöitä näyttöön perustuviin ahdistuksen ja masen-
nuksen psykososiaalisiin hoitoihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät ja 
psykoterapiat kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitovalikoi-
maan. Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja 
päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki eh-
käisevät oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannuste-
hokkaita interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopal-
veluja on oltava riittävästi ja niiden on oltava ensisijaisia erityistason 
palveluihin nähden.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa 
koskevasta vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta. Lausuntoa on 
pyydetty 10.2.2021 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2021 § 11

HEL 2020-010627 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

19.01.2021 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sami Heistaron ehdotuksesta.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 25
Lumi Dental Oy:n hankintaoikaisuvaatimus hammaslaboratoriopal-
velujen hankintaan

HEL 2020-007198 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Lumi Dental Oy:n oikaisu-
vaatimuksen koskien terveys- ja päihdepalvelujen johtajan hankinta-
päätöstä 7.12.2020 § 77 hammaslaboratoriopalvelujen hankinnasta. 

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
vuoksi se tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 22.12.2020 – ei julkinen
2 Liite 1. Oikaisuvaatimus 22.12.2020_ henkilötiedot suojattu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lumi Dental Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Hankinta kilpailutettiin avoimella menettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistiin 
julkisten hankintojen ilmoitusportaalissa Hilmassa osoitteessa hankin-
tailmoitukset.fi 2.10.2020. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 
15.10.2020. Saapuneisiin kysymyksiin vastattiin 20.10.2020. Määräaika 
tarjousten jättämiselle päättyi 9.11.2020. 

Hankinta oli jaettu kolmeen (3) osioon, jossa kussakin oli useita posi-
tioita. Yhteensä positioita oli 27.

Valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa valin-
nan perusteena oli halvin positiokohtainen hinta. Tarjoajan tuli tarjota 
kaikkia positioon kuuluvia töitä / työvaiheita, jotta hän pääsi mukaan 
positiokohtaiseen vertailuun. Lisäksi hankintaan kuului tarjoajan tilojen 
auditointi. Tarjouspyynnön liitteenä oli auditointiin liittyvä lomake, jossa 
oli kuvattuna auditoinnissa tarkastettavat seikat ja muut auditointiin liit-
tyvät asiat.

Auditointi suoritettiin niiden tarjoajien tiloissa, jotka tarjousten alustavan 
vertailun perusteella näyttivät tulevan valituksi palveluntuottajaksi. Tar-
joajat joko hyväksyttiin tai hylättiin auditoinnin perusteella. Auditoinnis-
sa hyväksytyt tarjoajat pääsivät mukaan lopulliseen hintavertailuun. 

Lumi Dental Oy:n tarjous hylättiin, koska tarjotut hammaslaboratoriotyöt 
tehdään Hong Kongissa. Hankintaan kuulunutta tilojen auditointia ei 
olisi ollut mahdollista suorittaa yhden työpäivän kuluessa.

Oikaisuvaatimus

Lumi Dental Oy on jättänyt hankintaan oikaisuvaatimuksen (liite 1). 
Hankintaoikaisuvaatimus on jätetty määräajassa. 

Oikaisuvaatimuksessaan Lumi Dental Oy vaatii hankintayksikköä oikai-
semaan oman hankintapäätöksensä ottamalla Lumi Dental Oy:n tar-
jous mukaan tarjousten vertailuun sekä suorittamalla uusi tarjousten 
vertailu.

Oikaisuvaatimuksessaan Lumi Dental Oy katsoo, että auditointi ja vaa-
timus auditoinnin suorittamisesta yhden työpäivän kuluessa on syrjivä 
ja suhteeton eikä perustu aitoon tarpeeseen. 

Lumi Dental Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että hankintalaissa ei 
sallita sen tyyppistä auditointivaatimusta, joka edellyttää kilpailutusvai-
heessa suoritetun auditoinnin yhden päivän aikana hankintayksikön 
oman tarkastustiimin toimesta. Lisäksi Lumi Dental Oy:n käsityksen 
mukaan vastaavia kriteerejä ei ole käytetty muissa vastaavissa kilpailu-
tuksissa.

Hankintayksikön perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle
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Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/ 
2016 jäljempänä hankintalaki) 12 luvussa säädetään sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluiden hankinnasta. 

Hankintalain 109 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on nouda-
tettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on 3 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen.

Hankintalain § 114 mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia 
tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee 
olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee 
ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjous-
pyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai 
tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikön 2.10.2020 julkaiseman tarjouspyynnön liitteenä (tar-
jouspyynnön liite 9) on ollut kuvaus hammaslaboratorion arvioinnista ja 
auditoinnista. Liitteessä on mainittuna muun muassa, että ” Asiantunti-
jaryhmä arvioi tarjoavan hammaslaboratorion tilat, joissa suurin osa tar-
jotuista hammasteknisistä töistä valmistetaan. Auditoitavan tilan tulee 
sijaita niin, että Helsingistä lähtevä työryhmä kykenee tekemään audi-
toinnin matkoineen yhden työpäivän aikana (klo 8–16). Auditointi teh-
dään, kun hammaslaboratorio on normaalitoiminnassa.” 

Lumi Dental Oy on tarjoukseensa liittämässä, alihankintaa koskevassa 
liitteessä ilmoittanut, että Lumi Dental Oy:n alihankkijana toimii Lumi 
Dental Limited (Hong Kong) ja että alihankkija tekee kaikki muut tuot-
teet paitsi korjaukset ja pohjaukset.

Hammaslaboratorion tilojen ja toiminnan auditoinnin tarkoituksena oli 
arvioida muun muassa tilojen asianmukaisuutta ja soveltuvuutta tarjot-
tujen töiden tekemiseen, hammaslaboratorion ammattimaista toimintaa, 
työsuojelullisia ja työturvallisuuteen liittyviä seikkoja sekä tietosuojan 
että ympäristöasioiden huomioimista hammaslaboratorion toiminnassa 
(esimerkiksi riittävä ilmanvaihto, suojavarusteet ja mahdollisuus niiden 
käyttöön, jätteiden lajittelu). Hammasteknisten töiden laatua, laadun 
seurantaa tai valvontaa koskien on tarjouspyynnössä ollut laatua kos-
kevia vaatimuksia, eikä auditoinnilla ole ollut yksittäisen työn laatuun tai 
laadun seurantaan liittyvää tavoitetta.

Auditoinnilla on pyritty varmistamaan sitä, että tarjoaja on järjestänyt 
toimintansa tarjouspyynnössä vaaditusti, vähintäänkin seuraavien oh-
jeiden mukaisesti: ”Hammaslaboratorion hygienia”-ohjeen mukaisesti 
(tarjouspyynnön liite 12, Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2000) sekä 
THL:n ohjetta ”Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjun-
taan” (tarjouspyynnön liite 11). 
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Hankintayksikkö toteaa, että tarjouspyyntöön on ollut mahdollista esit-
tää tarkentavia lisätietokysymyksiä. Tilojen auditointiin liittyviä kysy-
myksiä ei ole esitetty lukuun ottamatta yhtä kysymystä liittyen pande-
mian vaikutuksesta auditoinnin suorittamiseen.

Auditoinnin sisältö ja muut auditointiin liittyneet seikat olivat kuvattuina 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Auditointi on tehty liitteen mukaisista 
seikoista.  Auditointilomakkeessa tai tarjouspyynnössä ei ollut määritel-
tynä sitä, mitä kulkuvälinettä käyttäen (esimerkiksi henkilöauto, taksi, 
juna, lentokone) auditointi tulee pystyä tekemään työpäivän kuluessa. 
Hankintayksikkö toteaa, että yhden työpäivän kuluessa auditointi olisi 
tarvittaessa voitu tehdä esimerkiksi Pohjois-Suomessa tai Keski-
Euroopassa sijaitsevassa hammaslaboratoriossa. Lisäksi hankintayk-
sikkö toteaa, että Helsingin kaupungin hammaslaboratoriopalvelujen 
hankinnassa auditointi on ollut osana kilpailutusta jo vuonna 2016, jol-
loin käytiin auditoimassa muun muassa yhden tarjoajan Viron Tartossa 
sijaitseva hammaslaboratorio. Lisäksi auditointi on ollut osana erikois-
hammasteknikkopalvelujen hankintaa vuonna 2017. Edellä mainituilla 
perusteilla hankintayksikkö katsoo, että hankintaan liittyvä auditointi ja 
auditointiin liittyneet vaatimukset eivät ole olleet syrjiviä tai muullakaan 
tavoin hankintalain periaatteiden vastaisia.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Oikaisuvaatimus 22.12.2020 – ei julkinen
2 Liite 1. Oikaisuvaatimus 22.12.2020_ henkilötiedot suojattu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lumi Dental Oy Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Suun terveydenhuolto Esitysteksti
Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtaja 13.01.2021 § 3

HEL 2020-007198 T 02 08 02 00

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että hammaslaboratoriopal-
velujen hankinnan järjestämiseksi markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi sol-
mitaan väliaikainen sopimus niiden palveluntuottajien kanssa, jotka tu-
livat hankinnasta tehdyssä päätöksessä 7.12.2020 § 77 valituiksi palve-
luntuottajiksi hankinnan eri osioissa ja positioissa.

Valitut palveluntuottajat:

Perusprotetiikka:

Hammaslaboratorio Valittu positioihin
KotiHammas Oy 1, 3, 6,10,12
Loisto laboratoriot Oy 1
Plusterveys-Kvalident Oy 1
Oral Hammaslaboratorio 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3Dent Oy 9

Oikomishoidon työt ja Fränkel-kojeet:

Hammaslaboratorio Valittu positioihin
Oral Hammaslaboratorio 13,14,15, 23, 24, 26
OK Dental Oy 16,17,18,19, 20, 21
Viphammas Oy 22
Hamtek Oy 27,28

Hankinnan arvioitu, sitoumukseton kokonaisarvo on laskettu 12 kuu-
kauden ajaksi ja on noin miljoona viisisataatuhatta euroa (alv 0 %). 

Päätöksen perustelut
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala kilpailutti hammaslaboratoriopal-
velut syksyllä 2020.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 
7.12.2020 § 77.  Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle ja valitettu markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuteen 
tehdyn valituksen käsittelystä johtuen sopimuskautta ei pystytä aloitta-
maan suunnitellusti 28.1.2021.

Hammaslaboratoriopalvelut ovat suun terveydenhuollon toiminnan ja 
potilaiden hoidon vuoksi välttämättömiä, joten hammaslaboratoriopal-
velujen saatavuus tulee pystyä turvaamaan myös oikaisuvaatimuksen 
ja markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankittavien hammaslaborato-
riopalvelujen osalta ei päätöstä toimeenpanna ennen markkinaoikeu-
den ratkaisua. Palvelun saatavuus turvataan julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki 1397/2016) 153 
§:n mukaisesti hankinnan väliaikaisella järjestämisellä markkinaoikeu-
den käsittelyn ajaksi. 

Järjestelystä on sovittu kaikkien valittujen palveluntuottajien kanssa ja 
väliaikaisesta järjestelystä solmitaan erillinen, väliaikainen sopimus.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan valtuutus päättää hankinnasta 
perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 22.9.2020 § 15.

Lautakunta on oikeuttanut päätöksessään terveys- ja päihdepalvelujen 
johtajan

- tekemään hankinnasta päätöksen

- päättämään optiokauden tai -kausien käyttöönotosta

- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Sosiaali- ja terveystoimiala Terveys- ja päihdepalvelut -
palvelukokonaisuus Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 07.12.2020 § 
77

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

eeva.rantala(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2020 § 176

HEL 2020-007198 T 02 08 02 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A   hyväksyä suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelujen 
hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa suun tervey-
denhuollon tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämät-
tömiä, vähäisiä muutoksia, sekä

B   oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan

 tekemään hankinnasta päätöksen
 päättämään optiokauden tai -kausien käyttöönotosta
 allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimuk-

set
 päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Käsittely

22.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien 
asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan nuorisoedustaja Elo Umukoro ei osallistunut tämän asian kä-
sittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

eeva.rantala(a)hel.fi
Nora Hiivala, ylihammaslääkäri, puhelin: 040 649 5648

nora.hiivala(a)hel.fi
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§ 26
Oikaisuvaatimus lastensuojelun vastaanottoperhehoitajien kulukor-
vauksen muuttamista koskevasta päätöksestä

HEL 2020-013769 T 01 02 00 00

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa, eikä sosiaali- ja terveyslautakunta si-
ten keskustellut asiasta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.12.2020 
§ 222

HEL 2020-013769 T 01 02 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että vastaanottoper-
hehoitajille maksetaan vuoden 2021 alusta alkaen hoitopäiväilmoituk-
sen mukaan kulukorvausta, johon on sisällytetty aiemmat erilliset har-
kinnanvaraiset hankinta- ja toimintarahat ja kilometrikorvaus tavan-
omaista suuremmista matkakuluista.

Kulukorvaus, joka ei sisällä vuoden 2021 indeksikorotuksia

alle 3-vuotias         24,75 €/pv
3-6-vuotias            25,08 €/pv 
7-17-vuotias          25,42 €/pv
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Kulukorvaukseen sisältyy lapselle maksettava käyttövara: 
15 vuotta täyttäneelle lapselle 55,67 €/kk ja alle 15-vuotiaalle kouluikäi-
selle lapselle vastaanottolaitosten käytännön mukaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 6.11.2018 § 288 tekemän päätöksen 
mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää sosiaali-
huollon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten määrien 
muista kuin laissa säädetyistä tarkistuksista ja muutoksista.

Vastaanottoperhehoitajille on maksettu hoitopäiväilmoitukseen perus-
tuvaa kulukorvausta. Lisäksi vastaanottoperhehoitajalla on ollut mah-
dollisuus hakea harkinnanvaraisia hankinta- ja toimintarahoja, joiden 
enimmäismäärä on perustunut vastaanottoperheen tarjoamaan paik-
kamäärään. Hankintarahalla ovat perhehoitajat uusineet mm. patjoja, 
lastenvaunuja, koulupöytiä tai hankintarahasta on korvattu kulumisesta 
johtuvia lastenhuoneiden remonttikuluja. Toimintarahalla on korvattu 
perhehoitajalle mm. kalliimpia leikkivälineitä ja pääsylippuja. 

Vastaanottoperhehoitajille on maksettu kilometrikorvausta tavanomais-
ta suuremmista matkakuluista erillisen ilmoituksen mukaan. Tavan-
omaisiksi matkakuluiksi on luettu lapsen asiakassuunnitelman mukaiset 
matkakulut omalla autolla 200 km/kk tai matkalippukuluja 50 €/kk. 

Lisäksi vastaanottoperhehoitajalle on maksettu 60 % mahdollisesta 
vammaistuesta. Vastaanottosijoituksen ajalta lapsilisää ei siirretä vas-
taanottoperhehoitajan saatavaksi. 

Erillisten, kuitteihin perustuvan maksujen käsittely työllistää perhehoita-
jan sekä perhehoitajan vastuutyöntekijän lisäksi toimistosihteeriä ja 
palkanlaskentapalveluja. Muutoksella vähennetään sekä lastensuojelun 
että perhehoitajien työtä. Myös lastensuojelun perhehoidossa siirrytään 
vastaavaan käytäntöön. Muutoksesta aiheutuva arvioitu kustannusvai-
kutus on 15 000 €/vuosi.

Lisätiedot
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi
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§ 27
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 20.1.2021

8 § Päihdehuollon lapsiperheiden laitoskuntoutuksen hankinta

Toimialajohtaja 22.1.2021

9 § Pegasos-järjestelmän vanhojen hoidollisten tietojen poiminta Kan-
ta-arkistoon vientiä varten

10 § Määräys sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut- palvelukokonai-
suuden HelppiSeniorin Pohjoisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijäl-
le oikeudesta päästä henkilön asuntoon huollon tarpeen selvittämiseksi

11 § Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, hallinnon sekä asiakas- 
ja potilastietojärjestelmän (APOTTI) kieli (PYSY141)

12 ja 13 § Määräys huollon tarpeen selvittämisestä HelppiSeniorin Ete-
läisen asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijälle

14 § Määräys sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut- palvelukokonai-
suuden HelppiSeniorin Pohjoisen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijäl-
le oikeudesta päästä henkilön asuntoon huollon tarpeen selvittämiseksi

Toimialajohtaja 27.1.2021

16 § Pienten asunnonmuutostöiden hankinta

Toimialajohtaja 28.1.2021

18 § Omahoitotarvikkeiden antaminen potilaille (Pysyväisohje PY-
SY044)

Toimialajohtaja 29.1.2021

21 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseen vammaisten palvelun joh-
tavalle sosiaalityöntekijälle
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22 § Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon, esihenkilöiden ja muiden 
vastaavien varallaolo covid-19 virustilanteessa 8.2.-30.6.2021

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 29.1.2021

3 § Virheellisesti maksetun omaishoidon tuen takaisinperinnästä luo-
pumista koskeva vaatimus (Salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 
25 k)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 27.1.2021

5 § Tarjoajien valintapäätös: terveysasemapalveluiden hankinta

6 § Suun terveydenhuolto, Kivelän hammashoitolan tilapäinen sulkemi-
nen 22.2.2021 alkaen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 28.1.2021

7 § Idän terveysaseman henkilöstövuokrauksen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 27.1.2021

6 § Kotihoidon lukitusratkaisun sopimuksen irtisanominen
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 28.1.2021

8 § Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen 
vuokrauspalveluhankinnan keskeytys

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 29.1.2021

9 § Seniorikeskusten ikääntyneiden päivätoiminnan ja palvelukeskus-
ten tuetun ryhmätoiminnan keskeyttäminen 1.2.-28.2.2021 väliseksi 
ajaksi

10 § Seniorikeskusten lyhytaikaishoidon keskittäminen 1.2.-28.2.2021 
välisenä aikana

Hallintojohtaja 22.1.2021

4 § Yhteistyösopimus Apotti-järjestelmän käyttäjäkoulutuksien järjes-
tämisestä Seure henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstölle

Hallintojohtaja 26.1.2021
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5 § Konsultointipalvelun hankinta kilpailutusten suunnitteluun, toteutta-
miseen ja sopimusten valmisteluun

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 21, 22, 23, 24, 26 ja 27 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 25 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Leo Bergman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.02.2021.


