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OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALAN PALVELUJEN TOTEUTTAMISOHJELMA
VUODELLE 2018

1. Osapuolet

Tilaaja 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Osoite: Toinen linja 4, 00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus: 0201256-6

Yhteyshenkilö: Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja 
puh 040 334 5396, tuulikki.siltari@hel.fi

Potilasohjauksen vastuuhenkilö: Katri Göös, hoitokoordinaattori 
puh. 040 334 2320, katri.goos@hel.fi 

Palveluntuottaja

Oulunkylän sairaskotisäätiö
Osoite: Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Y-tunnus: 0869316-3

Yhteyshenkilö: Katja Ilvonen, toimitusjohtaja 
puh. (09) 7527 2040, 050 300 4089 katja.ilvonen@okks.fi

Potilaspaikkojen vastuuhenkilönä toimii Oulunkylän kuntoutussairaalan 
ylilääkäri puh. 040 358 1537. 

2. Sopimusperuste

Sopijapuolten välille on solmittu sopimus (dnro HEL 2013–015340) 
palvelujen hankinnasta sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä 
17.12.2013 § 434. Tällä asiakirjalla sovitaan tarkemmin palvelujen 
sisältö, määrä ja hinta kalenterivuodeksi kerrallaan.

3. Palvelujen kohde ja sisältö

Sopimus koskee Palveluntuottajan Oulunkylän kuntoutussairaalassa 
tuottamia ikääntyneiden helsinkiläisten hoito- ja kuntoutuspalveluja.

Jatkohoito ja kuntoutus -palvelu
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Hoito ja kuntoutus toteutetaan Palveluntuottajan tiloissa Oulunkylän 
kuntoutussairaalassa sijaitsevalla osastolla ja hoito on 
ympärivuorokautista. Palvelu sisältää potilaan hoitojakson aikana 
tarpeelliset lääketieteelliset, sairaanhoidolliset ja ylläpitopalvelut, 
fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 
sekä välttämättömät sosiaalihuollon palvelut. Potilaan kotiuttamisen 
yhteydessä yhteydenotot ja potilaan tarpeista lähtevä yhteistyö 
Helsingin kaupungin avoterveydenhuollon (kotihoito, fysioterapia, 
kotisairaala, kotiutustiimi ja sosiaalityö) kanssa kuuluvat palveluun ja on 
turvallisen kotiutumisen kannalta tärkeää. Kotiutukseen liittyvä 
kotikäynti kuuluu tarvittaessa palveluun. 

Sotainvalidipuolison ollessa Valtionkonttorin sijoittamana 
pitkäaikaisessa laitoshoidossa myös hänen helsinkiläiselle puolisolleen 
voidaan ostaa palvelutarpeen mukainen pitkäaikainen laitospaikka.

Avokuntoutus

Avokuntoutuksen järjestäminen (mm. fysioterapia, toimintaterapia)

4. Palvelujen määrä ja hinta

Jatkohoito ja kuntoutus
Tilaajan käytössä olevien sairaansijojen määrä vuodelle 2018 on 
enintään 84 sairaansijaa, riippuen sotainvalideilta ja veteraaneilta 
vapautuvien paikkojen määrästä. 

Hoitovuorokauden hinta on 290,00 euroa (alv 0 %). Tilaaja maksaa 
vain toteutuneista hoitovuorokausista. 

Pitkäaikaispaikkoja sotainvalidin puolisolle ostetaan tarpeen mukainen 
määrä. Hoitovuorokauden hinta on 168,95 euroa (alv 0 %).

Avokuntoutus
Tilaaja ostaa Palveluntuottajalta fysioterapia- ja 
toimintaterapiapalveluja tarpeen mukaan. Fysioterapian hinta on 62,00 
euroa/tunti (alv 0 %).
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5. Potilasohjaus ja muut yhteistyökäytännöt 

Palveluntuottaja ilmoittaa kuntoutussairaalasta vapautuvista paikoista 
hoitokoordinaattoreille. Vapautuvista paikoista tehdään 
ennakkoilmoitus heti, kun se on mahdollista. Hoitokoordinaattori kirjaa 
Navitas-siirtoportaaliin tiedot soveltuvista HUS-potilaista erikseen 
sovitulla tavalla. Päivystyksistä ja kaupunginsairaalasta tulevat 
lähetteet toimitetaan palveluntuottajalle edelleen faksilla. 

Palveluntuottajan ylilääkäri hyväksyy paikalle otettavan potilaan 
yhdessä sovitun potilasohjausohjeen mukaisesti. Potilaan saapumisen 
ajankohta sovitaan sen yksikön kanssa, josta potilas on tulossa. Mikäli 
potilas ei pysty siirtymään Oulunkylän kuntoutussairaalaan samana 
päivänä, asiasta tulee viipymättä ilmoittaa hoitokoordinaattoreille. 

Jos potilaan tila huononee hoidon aikana niin, ettei häntä voida hoitaa 
Oulunkylän kuntoutussairaalassa ja potilas joudutaan tämän vuoksi 
siirtämään toiseen sairaalaan, vastaa Palveluntuottaja siirron 
aiheuttamista kuljetuskustannuksista ja Tilaaja tästä aiheutuvista 
tutkimus- ja hoitokustannuksista. Palveluntuottajan tulee informoida 
välittömästi hoitokoordinaattoreita tapahtuneesta sairaalasiirrosta. 

Palveluntuottaja toimittaa sovitut tilastot viikoittain/kuukausittain 
Tilaajan yhdyshenkilölle ja sovituille muille kaupungin työntekijöille.

Jos kuntoutusjakso pitkittyy, käydään potilaan kotiutumisen 
mahdollisuudet läpi yhdessä hoitoketjulääkärin/hoitokoordinaattorin 
kanssa, jotka tarvittaessa ohjaavat hänet jatkohoitoon monipuolisen 
palvelukeskuksen arviointi- ja kuntoutusosastolle, muuhun tilaajan 
määrittelemään hoitopaikkaan tai SAS-prosessiin. 

Käytäntöjä päivitetään tarvittaessa yhteisesti sopien vastaamaan 
palvelurakenteiden ja palveluketjujen mahdollisia muutoksia.
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6. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta, yksi 
palvelun tilaajalle ja yksi palveluntuottajalle.

Helsinki        /        2017 Helsinki        /        2017

Helsingin kaupunki Oulunkylän sairaskotisäätiö
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sairaala-, kuntoutus- ja
hoivapalvelut

_____________________  ___________________
Seija Meripaasi Katja Ilvonen
sairaala-, kuntoutus- ja toimitusjohtaja
hoivapalvelujen johtaja


