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96 §
Päätös "Terveyshyötyarvio-tuoteperheen kehittämis- ja innovaatio" 
-hankkeen hankesuunnitelman hyväksymisestä

HEL 2016-009795 T 00 01 04 00

Päätös

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan osallistumisen Hel-
singin kaupungin ja Kustannus Oy Duodecimin väliseen hankkeeseen, 
jossa yhteistyökumppaneita toimivat Perusturvaliikelaitos Saarikka ja 
potilastietojärjestelmätoimittajat.

Samalla toimialajohtaja päätti hyväksyä mainitun hankkeen liitteenä 
olevan hankesuunnitelman ja todeta, että Helsingin osalta hankkeen 
etenemisestä raportoidaan toimialan johtoryhmälle sekä nimetä hank-
keen omistajaksi terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen. 
Hanke toteutetaan aikajaksolla 1.7.2019 – 31.12.2020, Laatudatasta 
vaikuttavuuteen -hankkeen jatkohankkeena (diaarinumero: HEL 2016-
009795 T 00 01 04 00). Terveyshyötyarvio-tuoteperheen kehittämis- ja 
innovaatiohankkeen kokonaiskustannusarvio on 425 500 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan strategisena tavoitteena on väestön ter-
veys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä palvelujen saatavuuden 
ja tuottavuuden parantaminen. Tähän pyritään palveluja uudistamalla 
siten, että palvelujen tuottamisen tapaa ja palveluverkkoa uudistetaan 
laajamittaisesti. Uudistamisessa integroidaan sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluja ja toimintoja siten, että asiakkaiden palvelutarpeisiin 
vastataan kokonaisvaltaisesti yksittäisten ongelmien hoitamisen sijaan. 
Palveluiden on määrä olla asiakkaan näkökulmasta joustava ja hyvin 
palvelutarpeisiin vastaava kokonaisuus.

Toimialalla on vuoden 2015 aikana käynnistetty terveys- ja hyvinvoin-
tieroja kuvaavien indikaattoreiden kehittäminen ja käyttöönotto. Keskei-
sille kansanterveysongelmille on tuotantokäytössä 10 indikaattoria ja 5 
hyvinvointi-indikaattoria, joiden hyödyntäminen on kehitteillä. 

Terveyshyötyarvio-tuoteperheen kehittämis- ja innovaatiohanke tukee 
toimialan edellä olevien tavoitteiden toteuttamista. Laatudatasta vaikut-
tavuuteen –hankkeessa tuotettiin digitaalinen työväline asiakkaiden 
hoitovajeiden tunnistamiseen ja pilotoitiin sen käyttöä. Jatkohankkeen 
aikana on tavoitteena tuottaa tuotantovalmis työväline, joka on koko 
Helsingissä käytössä ja integroitavissa Apottiin. Työvälineen avulla 
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analysoidaan potilaskertomusten dataa ja sen laatua ja tehdään poti-
lasjoukolle virtuaalinen terveystarkastus, jossa tunnistetaan hoitovajaus 
listaamalla kullekin potilaalle ne keinot, joilla hoidon vaikuttavuutta voi-
taisiin parantaa. Hankkeen lopputuloksena syntyvät toimintamallit työ-
välineen hyödyntämiselle vaikuttavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi
Petri Otranen, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 76489

petri.otranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Terveys- ja päihdepalvelujen 
johtaja

Liite 1

Terveysasemien johtajalääkäri Liite 1
Tietohallintopäällikkö Liite 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 96 §.

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, 
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:
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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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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.07.2019.


