Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

11/2014

20.05.2014

Kokousaika

20.05.2014 16:15 - 19:57

Kokouspaikka

Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä
Jäsenet
Anttila, Maija
Muurinen, Seija
Asko-Seljavaara, Sirpa
Leppänen, Joonas
Malinen, Jouko
Nordström, Laura
Nurmela, Tuomas
Tuominen, Hannu
Tuure, Tuomas
Vuorinen, Markku
Vuorjoki, Anna
Salo, Tuula
Sjövall, Mikael

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Perälä, Erkki

kaupunginhallituksen edustaja
läsnä 201-205§:t; klo 16:21-18:15
virastopäällikkö
poissa: 225§
osastopäällikkö
osastopäällikkö
talous- ja strategiapäällikkö
läsnä 205-223§:t; klo 18:15-19:48
lastensuojelun johtaja
osastopäällikön sijainen
osastopäällikkö
osastopäällikkö
osastopäällikkö
viestintäpäällikkö
lakimies
pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija
vammaistyön johtaja
läsnä 202-204§:t; klo 16:36-17:05
asiantuntija

läsnä 201-206§:t, klo 16:22-19:50

varajäsen
varajäsen

Muut

Toivola, Matti
Jolkkonen, Juha
Juvonen, Hannu
Lind, Jussi
Lounatvuori, Sisko
Mäki, Tiina
Simoila, Riitta
Ylisipola, Helena
Juutilainen-Saari, Jaana
Lehtonen, Harri J.
Poikonen, Tuula
Päivinen, Tuomas
Postiosoite
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 00530
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

11/2014

20.05.2014

kuljetuspäällikkö
läsnä 202-204§:t; klo 16:36-17:05
Puheenjohtaja
Maija Anttila

199-225 §

Matti Toivola

virastopäällikkö
199-224 §
osastopäällikkö
225 §

Esittelijät

Hannu Juvonen
Pöytäkirjanpitäjä
Harri J. Lehtonen

Postiosoite
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 00530
www.hel.fi/sote

lakimies
199-225 §

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

11/2014

20.05.2014

§

Asia

199

Sotep/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta

200

Sotep/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

201

Sotep/3

Ilmoitusasiat

202

Sotep/4

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen
kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen

203

Sotep/5

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen

204

Sotep/6

Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen
matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen

205

Sotep/7

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus 2015 ja
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

206

Sotep/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien
sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamista

207

Sotep/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien
joukkoliikenteen parantamista

208

Sotep/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien
sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen korottamista

209

Sotep/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien
toimeentulotukea saavien aktiivipassia ja ikäihmisten sporttikorttia

210

Sotep/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorten
kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista

211

Sotep/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien
etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäämistä

212

Sotep/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien
lastensuojelutavoitteiden toteuttamista

Postiosoite
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 00530
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

11/2014

20.05.2014

213

Sotep/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien
jaksamisen tukemisesta

214

Sotep/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien
määrän lisäämisestä

215

Sotep/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kaakkoisen
alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta

216

Sotep/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta osan
pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi

217

Sotep/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisestä
psykiatrisesta hoidosta

218

Sotep/20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Marcus Rantalan ym. talousarvioaloitteesta ruotsinkielisten
nuorten psykiatrisesta hoidosta

219

Sotep/21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Terhi Mäen ym. talousarvioaloitteesta Hyve-4-mallin oikeaaikaiseksi toteuttamiseksi

220

Sotep/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta
ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta

221

Sotep/23

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta lasten ja nuorten
mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi

222

Sotep/24

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sosiaali- ja
terveydenhuollon resurssien lisäämiseksi

223

Sotep/25

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Vuosaaren sotepalvelukeskus Albatrossin laajentamiseksi

224

Sotep/26

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

225

Sotep/27

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Postiosoite
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 00530
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

11/2014

1 (78)

Sotep/1
20.05.2014

§ 199
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Anna Vuorjoen (varalla Joonas
Leppäsen) ja Markku Vuorisen (varalla Mikael Sjövallin) tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 200
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 201
Ilmoitusasiat
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.
Käsittely
Esittelijä Matti Toivola totesi valmistelussa olevasta
palveluverkkosuunnitelmasta, että lautakuntakäsittelyn aikataulun
osalta tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelma esitellään
sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.6.2014 pidettävässä kokouksessa.
Samassa yhteydessä otetaan keskusteluun Kalasatamaan suunniteltua
uutta terveys- ja hyvinvointikeskusta koskeva hanke. Kalasataman
terveys- ja hyvinvointikeskusta koskevaa hanketta käsitellään myös
26.8.2014 pidettävässä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa
yhdessä palveluverkkosuunnitelman kanssa sekä ylimääräisessä
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 2.9.2014.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kuuli tämän asian käsittelyn yhteydessä
järjestöjä edustavan Eila Simolan näkemyksiä sosiaali- ja
terveysviraston talousarvioehdotuksesta vuodelle 2015.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut
tiedotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja
terveyslautakunnan kokouksessa):
Kaupunginhallitus 5.5.2014 § 539 Lähiöprojektin toimintakertomus
2013
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 202
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen
kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen
HEL 2014-005453 T 05 03 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti,
että vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten
kuljetuspalvelujen yhdistellyiltä kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaalta
peritään 1.9.2014 alkaen omavastuuosuus ja yhdistellyiltä matkoilta
asiakkaan matkaoikeuksista kuluu yksi matka entisen 0,5 matkan
sijaan
Käsittely
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Vastaehdotus:
Jouko Malinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen yhdistellyiltä
kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaan matkaoikeuksista
kuluu edelleen vain 0,5 matkaa. Yhdistetyiltä matkoilta ei peritä
omavastuuosuutta. Asiaan voidaan palata uudestaan, kunhan muiden
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
muutosten vaikutukset on selvitetty, kuitenkin aikaisintaan lautakunnan
vuoden 2016 budjettikäsittelyn yhteydessä.
Kannattajat: Tuula Salo, Anna Vuorjoki
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen yhdistellyiltä
kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaan matkaoikeuksista
kuluu edelleen vain 0,5 matkaa. Yhdistetyiltä matkoilta ei peritä
omavastuuosuutta. Asiaan voidaan palata uudestaan, kunhan muiden
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
muutosten vaikutukset on selvitetty, kuitenkin aikaisintaan lautakunnan
vuoden 2016 budjettikäsittelyn yhteydessä.
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Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström,
Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen
Ei-äänet: 5
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Anna
Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Jäsen Jouko Malisen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin
8 - 5.
Jäsen Jouko Malinen jätti päätöksestä alla olevan eriävän mielipiteen:
"Kuljetuspalveluilla tuetaan asiakkaiden omatoimista suoriutumista,
päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä,
mutta näillä päätöksillä tulee tapahtumaan juuri päinvastoin ja
kustannukset tulevat lisääntymään.
Sosiaali- ja terveyslautakunta olisi pitänyt päättää, että
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
yhdistellyiltä kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaan matkaoikeuksista
kuluu edelleen vain 0,5 matkaa eikä matkoilta peritä edelleenkään
omavastuuosuutta. Asiaan olisi voitu palata uudestaan, kunhan muiden
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
muutosten vaikutukset on selvitetty, kuitenkin aikaisintaan lautakunnan
vuoden 2016 budjettikäsittelyn yhteydessä."
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Liite 1 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21.6.2001 577§ sekä esityslistalta
Helsingin matkojen yhdistely- ja kuljetuspalvelujen kriteerit
Liite 2 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21
Liite 3 Ote sosiaalilautakunnan kokouksen 21

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden
kuljetuspalveluja niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalvelujen sisällöstä,
laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty
vammaispalveluasetuksessa. Kunnan on järjestettävä
vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin
liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa
johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista
elämän toiminnoista.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain
20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja
määrärahasidonnainen etuus.
Sosiaalilautakunta teki 4.12.2001 § 618 päätöksen vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen
välitystoiminnan ja matkojen yhdistelyn aloittamisesta. Matkojen
yhdistelyllä tarkoitetaan kahden tai useamman samaan suuntaan ja
samaan aikaan matkustavan henkilön matkan yhdistämistä samaan
kuljetukseen. Samassa yhteydessä sosiaalilautakunta päätti
myönnettävistä asiakas-kannusteista.
Sosiaalilautakunnan vuonna 2001 asiakaskannusteista tekemä päätös
on sisältynyt sosiaalilautakunnan myöhemmin tekemiin
kuljetuspalvelumatkojen välitystoimintaa koskeviin päätöksiin vaikkakin
asiakaskannusteiden sisältö on muuttunut.
Sosiaalilautakunta päätti 21.6.2005 § 404 kuljetuspalvelun
välitystoiminnan kilpailuttamisesta. 21.6.2005 päivätyssä
palvelukuvauksessa kuvataan asiakaskannusteet seuraavasti:
yhdistellyiltä matkoilta asiakkaan matkaoikeuksista kuluu vain 0,5
matkaa ja yhdistellyiltä matkoilta ei peritä omavastuuosuutta.
Asiakaskannusteet otettiin käyttöön vuonna 2003 asiakkaiden
motivoimiseksi uuteen, keskitettyyn tilausjärjestelmään ja matkojen
yhdistelyyn. Ne olivat uuden toimintatavan käyttöönottoon liittyvä
harkinnanvarainen Helsingin järjestelmään sisältyvä piirre. Nykyisin
kuljetuspalvelumatkojen välitys ja yhdistely ovat vakiintunut tapa
järjestää helsinkiläisten asiakkaiden kuljetuspalvelu.
Asiakaskannusteille ei ole enää sellaisia perusteita, joita varten ne
otettiin käyttöön. Asiakaskannusteet eivät perustu lakiin.
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Muissa pääkaupunkiseudun kunnissa (Espoo, Vantaa, Kauniainen) ei
ole käytössä Helsingin kaltaista kuljetuspalvelumatkojen järjestelmää,
joka mahdollistaa matkojen välityksen ja yhdistelyn. Missään
pääkaupunkiseudun kunnassa ei ole käytössä kuljetuspalvelun
asiakaskannusteita. Jälkeenpäin arvioituna asiakaskannusteita
koskeva päätös olisi ollut Helsingissä tarkoituksenmukaista tehdä
määräaikaisena ja sitoa se uuden keskitetyn tilausjärjestelmän ja
matkojen yhdistelyn vakiintumiseen.
Vuonna 2013 vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua sai 12 518
asiakasta ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea 5 534 asiakasta.
Helsingin Matkapalvelun kautta tehtiin vammaispalvelulain nojalla 597
621 matkaa, joista 11 735 matkaa ylitti vammaispalvelulain mukaisen
vähimmäismäärän eli 18 matkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolain
nojalla tehdyistä 122 952 matkasta 7 000 matkaa ylitti
sosiaalilautakunnan vahvistaman matkamäärän, joka tällä hetkellä on
kahdeksan matkaa kuukaudessa. Vammaispalvelulain mukaisen
kuljetuspalvelun asiakkaista 8,6 % (1 108) ja sosiaalihuoltolain
mukaisen kuljetustuen asiakkaista 17,6 % (976)
Kuljetuspalvelujen vuoden 2014 talousarvioennusteen mukainen
ylitysuhka on 1,6 miljoonaa euroa.
Tämän lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen osalta on riski
noin 1,3 miljoonan euron ylitykseen, mikä edellyttää kuljetustuen
asiakasmäärien ja matkamäärien kriteereiden uudelleen arviointia.
Vammaistyön tulosbudjetin raamissa pysyminen tänä vuonna ja
palvelujen turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttävät
toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
Vammaistyön palveluista suurin osa kuuluu kunnan ehdottoman
järjestämisvelvollisuuden piiriin, jolloin ne muodostavat asiakkaille
subjektiivisen oikeuden palveluihin.
Esitetyllä muutoksella sosiaali- ja terveysviraston menojen arvioidaan
alenevan noin 560 000 euroa vuositasolla.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kuljetuspalveluilla tuetaan asiakkaiden omatoimista suoriutumista,
päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
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tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Liite 1 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21.6.2001 577§ sekä esityslistalta
Helsingin matkojen yhdistely- ja kuljetuspalvelujen kriteerit
Liite 2 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21
Liite 3 Ote sosiaalilautakunnan kokouksen 21

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2014 § 187
HEL 2014-005453 T 05 03 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
13.05.2014 Pöydälle
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi

Postiosoite
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
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§ 203
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen
HEL 2014-005456 T 05 03 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota sosiaalilautakunnan
26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen omavastuiden määrän osalta ja
korottaa 1.9.2014 lukien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat
omavastuuosuudet alla esitetyn mukaisesti.
Kuljetuspalvelujen
omavastuuosuudet
Matkatyyppi
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat 7-16
v.
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat,
pääkaupunkiseutu, Sipoo
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat,
pääkaupunkiseutu, Sipoo 7-16 -v.
Työmatkat, Helsinki sisäinen
Työmatkat, seutulippu
pääkaupunkiseutu
Opiskelumatkat, Helsinki sisäinen
Opiskelumatkat, pääkaupunkiseutu
Työmatkat, Lähiseutu 3
(Kirkkonummi. Kerava, Sipoo)
Opiskelumatkat, Lähiseutu 3

Nykyinen
1.9.2014 alk
2,20 €/matka 2,50 €/matka
1,10 €/matka 1,30 €/matka
2,20 €/matka

5 €/matka

1,10 €/matka 2,50 €/matka
41,20 €/kk
84,40 €/kk

46,50 €/kk
95,80 €/kk

20,60 €/kk
42,20 €/kk

23,25 €/kk
47,90 €/kk
142,60 €/kk
71,30 €/kk

Taulukko 1. Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n
vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina
voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta
poiketen, että kuljetuspalveluja tarkastellaan osana vammaispalvelujen
kokonaisuudesta tehtävässä ulkopuolisessa asiantuntija-arvioinnissa,
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jonka sosiaali- ja terveysvirasto käynnistää mahdollisimman pian.
Arvioinnin pohjalta pyritään muiden pääkaupunkiseudun kuntien
kanssa yhtenäisiin vammaispalvelujen pitkän aikavälin linjauksiin.
Käsittely
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
1 vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kohdan 1 ensimmäinen virke muotoon
"Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan
26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen työ- ja opiskelumatkojen
omavastuiden määrän osalta ja korottaa 1.9.2014 lukien
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen
kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat omavastuuosuudet alla
esitetyn mukaisesti."
Poistetaan taulukosta vapaa-ajan- ja asiointimatkoja koskevat kohdat.
Muutetaan kohta 3 muotoon "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta
päättää, että kuljetuspalvelumatkoista työ- ja opiskelumatkojen
omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen
muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan
lipun hintaa."
Kannattajat: Joonas Leppänen
2 vastaehdotus:
Seija Muurinen: Kohdan 3 jälkeen: Lisäksi lautakunta päättää, että
kuljetuspalveluja tarkastellaan osana vammaispalvelujen
kokonaisuudesta tehtävässä ulkopuolisessa asiantuntija-arvioinnissa,
jonka sote-virasto käynnistää mahdollisimman pian. Arvioinnin pohjalta
pyritään muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhtenäisiin
vammaispalvelujen pitkän aikavälin linjauksiin.
Kannattajat: Maija Anttila, Hannu Tuominen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 1 ensimmäinen virke muotoon
"Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan
26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen työ- ja opiskelumatkojen
omavastuiden määrän osalta ja korottaa 1.9.2014 lukien
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen
kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat omavastuuosuudet alla
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esitetyn mukaisesti." Poistetaan taulukosta vapaa-ajan- ja
asiointimatkoja koskevat kohdat. Muutetaan kohta 3 muotoon "Samalla
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kuljetuspalvelumatkoista
työ- ja opiskelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n
vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina
voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa."
Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström,
Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen,
Markku Vuorinen
Ei-äänet: 4
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle
äänin 9 - 4.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan 3 jälkeen: Lisäksi lautakunta päättää, että
kuljetuspalveluja tarkastellaan osana vammaispalvelujen
kokonaisuudesta tehtävässä ulkopuolisessa asiantuntija-arvioinnissa,
jonka sote-virasto käynnistää mahdollisimman pian. Arvioinnin pohjalta
pyritään muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhtenäisiin
vammaispalvelujen pitkän aikavälin linjauksiin.
Jaa-äänet: 5
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Anna
Vuorjoki
Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström,
Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 8 - 5
varapuheenjohtaja Seija Muurisen esittämän ja puheenjohtaja Maija
Anttilan ja jäsen Hannu Tuomisen kannattaman vastaehdotuksen.
Esittelijä
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virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 26.10.2010 § 423

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kumota sosiaalilautakunnan
26.10.2010 § 423 tekemän päätöksen omavastuiden määrän osalta ja
korottaa 1.9.2014 lukien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakkaan maksamat
omavastuuosuudet alla esitetyn mukaisesti.
Kuljetuspalvelujen
omavastuuosuudet
Matkatyyppi
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat 7-16
v.
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat,
pääkaupunkiseutu, Sipoo
Vapaa-ajan- ja asiointimatkat,
pääkaupunkiseutu, Sipoo 7-16 -v.
Työmatkat, Helsinki sisäinen
Työmatkat, seutulippu
pääkaupunkiseutu
Opiskelumatkat, Helsinki sisäinen
Opiskelumatkat, pääkaupunkiseutu
Työmatkat, Lähiseutu 3
(Kirkkonummi. Kerava, Sipoo)
Opiskelumatkat, Lähiseutu 3

Nykyinen
1.9.2014 alk
2,20 €/matka 2,50 €/matka
1,10 €/matka 1,30 €/matka
2,20 €/matka

5 €/matka

1,10 €/matka 2,50 €/matka
41,20 €/kk
84,40 €/kk

46,50 €/kk
95,80 €/kk

20,60 €/kk
42,20 €/kk

23,25 €/kk
47,90 €/kk
142,60 €/kk
71,30 €/kk

Taulukko 1. Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n
vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina
voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa.
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Esittelijän perustelut
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden
kuljetuspalveluja niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalvelujen sisällöstä,
laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty
vammaispalveluasetuksessa. Kunnan on järjestettävä
vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin
liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa
johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista
elämän toiminnoista.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain
20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja
määrärahasidonnainen etuus.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1 §:n
mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä
maksu palvelunkäyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Edelleen sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 1 §:n
mukaan asetuksessa mainituista kunnallisista sosiaali- ja
terveyspalveluista saa periä asetuksessa säädetyt maksut, jollei
erikseen toisin säädetä. Sanotun asetuksen 6 §:n mukaisesti
vammaispalvelulain vaikeavammaisille järjestettävistä
kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä
olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen
verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.
Tällä hetkellä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten
kuljetuspalvelujen nojalla järjestettyjen matkojen omavastuuosuus
määräytyy sosiaalilautakunnan päätöksen (26.10.2010 § 423) mukaan.
Sosiaalilautakunnan päättämät käytössä olevat
kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet on kuvattu
päätösehdotuksessa olevassa taulukossa 1 (”Kuljetuspalvelujen
omavastuuosuudet”).
Sosiaalilautakunta ei ole erikseen päättänyt pääkaupunkiseudun
ulkopuolella työskentelevien tai opiskelevien henkilöiden
omavastuuosuuksista. Omavastuuosuudet ovat määräytyneet julkisen
joukkoliikenteen matkan taksojen ja matkan pituuden mukaan.
Asiakkaan omavastuu on ollut edullisin kuukausimaksu, jonka
vammaton työntekijä/saman ikäinen opiskelija on maksanut linjaautossa tai junassa.
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Työ- ja opiskelijamatkoja käyttävien asiakkaiden kuukausimaksu kattaa
myös heidän vapaa-ajan- ja asiointimatkojensa omavastuuosuudet. He
maksavat omavastuuosuudet kuukausittain pankkiin.
HSL:n lippujen hinnat ovat vuonna 2014 seuraavat: aikuisten kertalipun
hinta on kuljettajalta ostettuna 3 euroa, automaatista ostettuna 2,50
euroa ja kortille ladattavana arvolippuna 1,95 euroa.
7–16 -vuotiaiden lasten kertalipun hinta on kuljettajalta ostettuna 1,50
euroa, automaatista ostettuna 1,30 euroa ja arvolippuna 0,98 euroa.
Työmatkalipun (kausilipun) hinta Helsingin sisäisessä liikenteessä on
46,50 euroa/kk ja pääkaupunkiseudulla 95,80 euroa/kk. Lähiseutu 3
lipun hinta on 142,60 euroa/kk. Lähiseutu 3:n alue ulottuu
pääkaupunkiseudun lisäksi Keravalle ja Sipooseen. Opiskelijat saavat
kausilipusta 50 %:n alennuksen.
Nyt esitetään, että vapaa-ajan- ja asiointimatkojen omavastuuosuutta
korotetaan yhdensuuntaiselta matkalta aikuisilta 2,50 euroon ja 7-16vuotiailta lapsilta 1,30 euroon.
Työmatkojen omavastuuosuutta esitetään korotettavaksi Helsingin
sisäisessä liikenteessä 46,50 euroon kuukaudessa, ja
pääkaupunkiseudulla 95,80 euroon kuukaudessa. Opiskelijoiden
omavastuuosuutta esitetään korotettavaksi Helsingissä opiskelevilta
23,25 euroon kuukaudessa ja pääkaupunkiseudulla opiskelevilta 47,90
euroon kuukaudessa.
Samalla esitetään uusia omavastuita HSL-n alueelle suuntautuviin
vapaa-ajan ja asiointimatkoihin sekä mahdollisiin opiskelu- ja
työmatkoihin. Asiointi- ja vapaa-ajan matkan omavastuu olisi aikuisilta
5 euroa ja 7-16 vuotiailta lapsilta 2,50 euroa. Kausilippu 3:n omavastuu
on 142,60 euroa/kk ja opiskelijoilta 71,30 euroa/kk.
Esitetyt muutokset lisäisivät kaupungin tuloja vuositasolla noin 360 000
euroa.
Kaikki esitetyt omavastuuosuudet sisältävät arvonlisäveron.
Espoossa sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain nojalla
järjestettyjen yhdensuuntaisten matkojen omavastuuna peritään
aikuisilta 3 euroa/matka. Vantaalla vammaispalvelulain mukaisen
yhdensuuntaisen Vantaan sisäisen liikenteen omavastuu on 3
euroa/matka ja seutuliikenteen omavastuu on 5 euroa/matka.
Omavastuista vähennetään Lähitaksin tilausmaksu yksi euroa/matka.
Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettyjen omavastuut ovat sisäisessä
liikenteessä 3 euroa ja seutulippualueella 5 euroa. Sosiaalihuoltolain
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mukaan myönnettyjen matkojen omavastuista ei vähennetä Lähitaksin
tilausmaksua.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 26.10.2010 § 423

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2014 § 188
HEL 2014-005456 T 05 03 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
13.05.2014 Pöydälle
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Esittelijä Matti Toivolan muutosesitys: "Lisätään kappaleen 1 loppuun
(taulukon jälkeen) seuraava kappale: "Samalla sosiaali- ja
terveyslautakunta päättää, että kuljetuspalvelumatkojen
omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen
muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan
lipun hintaa."
Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi
Postiosoite
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
sosiaalijaterveys@hel.fi
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§ 204
Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen
matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen
HEL 2014-005457 T 05 00 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti
kumota sosiaalilautakunnan 13.2.2007 30 § tekemän päätöksen ja
muuttaa sosiaalihuoltolain nojalla kuljetuspalveluja saavien asiakkaiden
matkamäärää kahdeksasta neljään yhdensuuntaiseen matkaan
kuukaudessa 1.9.2014 alkaen.
Käsittely
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Vastaehdotus:
Tuula Salo: Lautakunta päättää, että sosiaalihuoltolain nojalla
kuljetuspalveluja saavien asiakkaiden matkojen määrä säilytetään
ennallaan. Tällä tuetaan ja mahdollistetaan asiakkaiden toiminnallisuus
ja omatoiminen selviytyminen kotona. Matkapalvelu laitoshoidon
ulkopuolisena palveluna tulee säilyttää riittävänä estämässä joutumista
enemmän resursseja vaativien palveluiden käyttäjäksi
Kannattajat: Anna Vuorjoki
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää, että sosiaalihuoltolain nojalla
kuljetuspalveluja saavien asiakkaiden matkojen määrä säilytetään
ennallaan. Tällä tuetaan ja mahdollistetaan asiakkaiden toiminnallisuus
ja omatoiminen selviytyminen kotona. Matkapalvelu laitoshoidon
ulkopuolisena palveluna tulee säilyttää riittävänä estämässä joutumista
enemmän resursseja vaativien palveluiden käyttäjäksi
Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström,
Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen
Ei-äänet: 5
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Anna
Vuorjoki
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
Jäsen Tuula Salon vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 8
- 5.
Jäsen Tuula Salo jätti päätöksestä alla olevan eriävän mielipiteen:
"Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen
matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen.
Lautakunnan olisi pitänyt päättää säilyttää matkaoikeuksien lukumäärä
ennallaan ja säästöt olisi tullut kohdentaa rakenteisiin, eikä palvelun
laatuun ja määrään.
Lisäksi palvelun tuotantoprosessi tulisi harkita uudelleen samaan
linjaan Espoon ja Vantaan kanssa."
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 13.2.2007.

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain
20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja
määrärahasidonnainen etuus. Tukea myönnetään pääsääntöisesti
vanhusväestölle.
Sosiaalilautakunta päätti 13.2.2007 § 30 nostaa sosiaalihuoltolain
mukaisen kuljetustuen matkaoikeutta neljästä kahdeksaan
yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa.
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Väestön ikääntymisestä johtuen kuljetustuen asiakasmääriin ja
matkamääriin kohdistuu merkittäviä kasvupaineita. Kustannusten
vähentämiseksi ja kasvun hillitsemiseksi esitetään nyt
enimmäismatkamäärän rajoittamista neljään matkaan kuukaudessa.
Vuonna 2013 sosiaalihuoltolain nojalla tehtiin yhteensä 45 414 neljä
matkaa ylittävää matkaa, mikä on noin 37 % kaikista sosiaalihuoltolain
nojalla tehdyistä matkoista. Keskimäärin asiakkaat tekivät 2,9 matkaa
kuukaudessa.
Vuonna 2013 kuljetustukea sai 5 534 asiakasta, mikä on 17,5 %
enemmän kuin vuonna 2010 (4 710). Asiakasmäärän kasvusta johtuen
myös matkojen määrä on kasvanut, joskin hieman maltillisemmin.
Vuonna 2010 sosiaalihuoltolain nojalla tehtiin 106 946 matkaa, kun
vastaava luku vuonna 2013 oli 122 952 matkaa (+15 %).
Kustannukset ovat kasvaneet asiakas- ja matkamääriä nopeammin.
Kustannukset kasvoivat 2,1 miljoonasta eurosta 4,6 miljoonaan euroon
vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana. Kustannusten kasvua selittää
ennen kaikkea yksittäisen matkan hinnan nousu. Vuonna 2010 yksi
matka maksoi keskimäärin 17 euroa ja vuonna 2013 jo 33,50 euroa.
Asiakkaat matkustavat aiempaa pidempiä matkoja. Mahdolliset
lisäpalvelut, kuten saattajalisä, nostavat yksittäisen matkan hintaa.
Pääkaupunkiseudun kunnissa on erilaiset käytännöt sosiaalihuoltolain
mukaisen kuljetustuen myöntämisessä. Espoossa ja Vantaalla
käytössä on liukuma. Tämä tarkoittaa, että asiakkaille voidaan
harkinnan perusteella myöntää matkaoikeus 2-12 yhdensuuntaiselle
matkalle kuukaudessa. Toisin kuin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla
on määritelty korvattavan matkan enimmäishinta. Espoossa yläraja on
21 euroa/matka ja Vantaalla 30 euroa/matka, jolloin asiakas maksaa
itse enimmäishinnan ylittävän osuuden.
Matkojen tilausjärjestelmään, yhdistelyyn ja kilpailutettuun liikennöintiin
perustuva järjestämistapa ei Helsingissä mahdollista matkakohtaisen
enimmäishinnan asettamista. Matkojen välitysjärjestelmän toimittajalta
ja Palmialta saadun selvityksen mukaan yksittäisen matkan hinta
määrittyy sen mukaan, ohjautuuko matka Palmian ohjauksessa oleviin
ajoneuvoihin vai taksiliikenteeseen, onko matka yhdistelty tai onko
matkan varrella sallittuja pysähdyksiä. Näin ollen asiakaskohtaisen
matkan hintaa ei voida nykyisillä järjestelmillä luotettavasti määritellä.
Valmistelun yhteydessä on tutkittu Espoossa ja Vantaalla käytössä
olevan liukuman mahdollista käyttöönottoa. Molemmissa kaupungeissa
pääpaino matkojen määrässä on lähellä liukuman ylärajaa. Espoon ja
Vantaan kokemusten perusteella arvioidaan, että liukuman
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käyttöönotto ei juuri vähentäisi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen
kustannuksia.
Valmistelun yhteydessä on arvioitu myös mahdollisen matkojen vuosijaksotuksen käyttöönoton vaikutuksia. Helsingissä on ollut käytössä
matkojen vuosijaksotus ja siitä luovuttiin aikanaan kustannussyistä.
Matkojen käyttö lisääntyi selvästi vuoden lopussa ja siksi Helsingissä
siirryttiin kuukausijaksotukseen. Yksilöllisen harkinnan perusteella
asiakkaalle voidaan tälläkin hetkellä myöntää vuosijaksotus.
Kuljetuspalvelujen vuoden 2014 talousarvioennusteen mukainen
ylitysuhka on 1,6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi sosiaalihuoltolain
mukaisen kuljetustuen osalta on riski noin 1,3 miljoonan euron
ylitykseen, mikä edellyttää asiakasmäärien ja matkamäärien
kriteereiden uudelleen arviointia.
Vammaistyön tulosbudjetin raamissa pysyminen tänä vuonna ja
palvelujen turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttävät
toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
Vammaistyön palveluista noin 95 % kuuluu kunnan ehdottoman
järjestämisvelvollisuuden piiriin, jolloin ne muodostavat asiakkaille
subjektiivisen oikeuden palveluihin.
Esitetyllä muutoksella sosiaali- ja terveysviraston menojen arvioidaan
alenevan vuositasolla noin 1,4 milj. euroa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kuljetuspalveluilla tuetaan asiakkaiden omatoimista suoriutumista,
päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 13.2.2007.

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2014 § 189
HEL 2014-005457 T 05 00 00
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Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
13.05.2014 Pöydälle
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi
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§ 205
Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus 2015 ja
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017
HEL 2014-002680 T 02 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen
ehdotuksen sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 talousarvioksi ja
vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveysviraston talousarvion laadintaa ohjaavat
kaupunginhallituksen 24.3.2014 päättämät kannanotot hallintokunnille:
Hallintokuntien tulee varautua ottamaan huomioon hallituksen
rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon myötä kevään 2014 aikana
tekemät päätökset ja sisällyttämään päätösten mukaiset toimenpiteet
vuoden 2015 talousarvioehdotukseensa. Kaupunginhallitus tulee
antamaan asiasta erilliset ohjeet sen jälkeen, kun valtion toimenpiteet
ovat tiedossa.
Hallintokuntien tulee valmistella 2015 talousarvioehdotuksensa siten,
että kaupunginhallituksen syksyllä 2013 päättämän mukaisesti
eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät virastojen
talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään ensi sijassa
virasto- tai kaupunkitasoisin sisäisin järjestelyin. Tavoitteena on se, että
kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva.
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Kaikkien virastojen tulee edistää tietojen avointa ja vapaata jakelua
avaamalla julkiset tietovarantonsa vapaasti saataville. Hallintokuntien
tulee ottaa huomioon kaupunkiyhteinen tavoitearkkitehtuuri ja
hankeohjaus sekä varmistaa uushankinnoissa sovellusten avoimet
rajapinnat, yhteensopivuudet ja sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen
vaatimukset.
Esitys vuoden 2015 talousarvioksi
Esitys sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 talousarvioksi ja
vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi on esityslistan tämän asian
liitteenä numero 1.
Menot milj. e
Sote yhteensä
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Toimeentulotuki
Työllisyyden
hoitaminen
HUSkuntayhtymä

TP 2013
2146,5
1455,5

TA 2014

Raami
Muutos
2015
2162,9
2177,9 0,7 %
1467,0
1477,3 0,7 %

168,8
5,6

170,0
6,1

172,1
6,1

1,2 %
0,0 %

516,6

519,8

522,4

0,5 %

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio kasvaa
10,3 milj. euroa (0,7 %) vuoden 2014 talousarvioon nähden. Raamin
sisältä tulee rahoittaa yleisen kustannustason nousun sekä
palkkaratkaisun lisäksi muut tiedossa olevat kustannustasoa nostavat
tekijät.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoissa ei ole otettu huomioon
muun muassa seuraavia asioita: 1.1.2015 voimaan tulevan
sosiaalihuoltolain uudistuksen mahdollisesti aiheuttamat
lisäkustannukset ja asukastaloihin liittyvät mahdolliset muutokset.
Asiaa selvitetään kaupungin keskushallinnon työryhmässä, jonka
määräaika on 31.8.2014.
Toimeentulotuen raami nousee 1,2 % kuluvan vuoden tasosta.
HUS:n raami kasvaa 0,5 % kuluvan vuoden tasosta.
Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioesitys on tehty
kaupunginhallituksen antamaan talousarvioraamiin. Talousarvioraamiin
päästään talousarvioesityksessä kuvatuilla kuluja vähentävillä
toimenpiteillä.
Postiosoite
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 00530
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

11/2014

24 (78)

Sotep/7
20.05.2014

Talousarvion laatimisohjeissa todetaan, että vuoden 2015 raamin
lähtökohtana on valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman
mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden kasvua koskeva tavoite,
joka sisältää käyttömenojen reaalikasvun pitämisen asukasmäärän
kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden
parantamisen tavoitteella.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla toteutetaan sellaiset
toimenpiteet, joiden tuloksena aikaansaadaan 11,3 milj. e suuruinen
menosäästö. Sopeuttamistoimenpiteiden kohteena tulevat olemaan
oman toiminnan lisäksi ostopalvelut, joihin sovelletaan keskimäärin
vähintään vastaavan suuruisia sopeuttamistoimenpiteitä kuin omaan
toimintaan.
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastensuojelussa palvelurakennemuutoksen eteneminen on
tuottavuuden kannalta keskeisin toimenpide. Palvelurakennetta
kevennetään vähentämällä laitoshuoltoa ja lisäämällä sekä
perhehoidon että läheisverkostosijoitusten suhteellista osuutta.
Huolehditaan omien lastenkotien täyskäytöstä. Avohuoltoa kehitetään
sijoitusten ja huostaanottojen tarpeen vähentämiseksi.
Vammaistyössä keskeinen toimenpide on palvelutarpeen arvioinnin
terävöittäminen. Henkilökohtaisen avun tuottamistapa muuttuu, sillä
henkilökohtaisen avun palveluntuottajia ei kilpailuteta.
Kuljetuspalveluissa tavoitteena on asiakas- ja matkamäärien kasvun
hillitseminen.
Kriisimajoituskustannusten hillitsemiseksi ja erityisryhmien
lastensuojelun jälkihuoltonuorten asumispalvelun prosessien
tehostamiseksi yhteistyötä kiinteistöviraston kanssa tiivistetään.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan työmarkkinatuen
kuntaosuus tulee siirtää sosiaali- ja terveysviraston talousarviosta
kaupunginkansliaan, joka vastaa kaupunkitasoisesti työllisyyden hoidon
kokonaisuudesta.
Terveys- ja päihdepalvelut
Keskeisinä toimenpiteinä tulevat olemaan laitospaikkojen
vähentäminen ja avohoitopainotteisiin palveluihin siirtyminen, päihdeja mielenterveyspalvelujen asumispalvelun prosessin tehostaminen
sekä ostopalvelujen vähentäminen.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
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Palvelurakenteen muutosta jatketaan, ja kevyempien palvelujen osuus
nousee edelleen, kun toiminnan painopistettä siirretään kotona
asumisen tukemiseen.
Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrän vähentämistä jatketaan
vuoden 2015 aikana. Sairaalatoiminnan painopistettä siirretään
geriatrisen akuuttihoidon ja kuntoutuksen suuntaan. Käyttöasteet
optimoidaan ympärivuorokautisissa palveluissa ja päivätoiminnassa
niin, että voimavarat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Sekä
sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa hoitojaksot lyhenevät ja
aiempaan asumiseen palaavien osuus nousee.
Välittömän asiakasajan osuus työajasta nousee kotihoidossa muun
muassa toiminnanohjausjärjestelmän käytön vakiinnuttua. Myös
muissa palveluissa tavoitellaan välittömän asiakasajan osuuden
nostamista.
Palvelusetelin osuutta palveluasumisen järjestämistapana nostetaan
edelleen ja otetaan käyttöön uusia palvelusetelivaihtoehtoja.
Omaishoidon tuen käyttöä yhtenä palvelujen järjestämistapana
tuetaan. Selvitetään mahdollisia kustannustehokkuutta lisääviä oman
toiminnan määräaikaisia ulkoistamisia.
Hallinnon osastot
Hallinnon osastojen sopeutukset sisältyvät edellä mainittuihin
ydintoiminnan muutoksiin. Tämä tulee näkymään erilaisten
tukipalvelujen, kuten esimerkiksi laitoshuollon ja toimistopalveluiden
vähentämisenä, samassa suhteessa kuin ydintoiminnoissa toteutetaan
toimintojen sopeutuksia.
Toimeentulotuki
Toimeentulotuen raami nousee 1,2 % kuluvan vuoden talousarvion
tasosta. Talousarviossa pysyminen edellyttää toimeentulotukimenojen
kääntämistä selvään laskuun. Täydentävän toimeentulotuen kasvua
hillitään mm. vähentämällä kalliin kriisimajoituksen tarvetta yhteistyössä
kiinteistöviraston kanssa, minkä tulokset näkyvät osittain jo vuoden
2014 aikana.
Työllisyyden hoitaminen
Työllisyyden hoidon kustannukset pysyvät vuoden 2014 tasolla.
Työllisyyden hoidossa erityisenä painopisteenä ovat nuoret aikuiset ja
maahanmuuttajat. Asiakkaiden palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuutta
edistetään työllisyyden hoidon, päihde ja mielenterveyspalvelujen sekä
sosiaalityön uusia käytäntöjä kehittämällä.
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Todettakoon, että työllisyyden hoidon kaupunkitasoiset ratkaisut ovat
keskeisessä roolissa sen osalta, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelujen
talousarviokohdalle sisältyvän työmarkkinatuen määrä kehittyy.
HUS:n toiminta
HUS:n talousarviokohta sisältää HUS:n helsinkiläisille tuottamat
terveyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista sosiaali- ja
terveysvirasto maksaa HUS-hinnaston mukaisesti. Lisäksi
terveyskeskus osallistuu HUS:n talousarvion mukaisiin
Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa
osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta. HUS:n talousarviokohta
sisältää myös mahdolliset ylikäyttömaksut sekä muut vastaavan
tyyppiset erikseen laskutettavat erät. HUS:n talousarviokohta sisältää
myös erikoissairaanhoidon ostot muista sairaanhoitopiireistä.
HUS:n kustannusten kasvu on 0,5 % vuoden 2014 talousarvioon
nähden.
Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma määrittelee ne periaatteet, joiden mukaan HUSkuntayhtymän kanssa sovitaan perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja yhteistyöstä sekä hoitoketjuista
HUS-kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston välillä.
Kaikissa työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvissä muutosneuvotteluissa
arvioidaan suunniteltujen muutosten vaikutukset talousarviokohtiin
31001 sosiaali- ja terveyspalvelut ja 31006 Helsingin ja uudenmaan
sairaanhoitopiiri, pyrkimällä kuluja vähentävään nettovaikutukseen.
Työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvät muutokset on hyväksyttävä HUSkuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston yhteisissä
terveyssuunnittelukokouksissa. Järjestämissuunnitelma on hyväksytty
HUS:n valtuustossa.
Tavoitteena on, että siirtoviivepäivien poistuessa HUS vähentää
vastaavan määrän sairaalaosastopaikkoja omasta toiminnastaan.
Investoinnit
Kaupunginhallituksen 24.3.2014 hyväksymien talousarvion
laadintaohjeiden mukaan kaupungin investoinneille on asetettu
strategiaohjelman mukainen 435 milj. euron suuruinen katto, mikä
indeksitarkistus huomioon ottaen merkitsee 442 milj. euron suuruista
investointiraamia vuodelle 2015. Jokaisen investointihankkeen osalta
viraston tulee esittää:
-onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin
puitteissa
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-toteuttaako hanke kaupungin strategiaohjelmassa asetettua tavoitetta
siitä, ettei kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä kasva
strategiakaudella.
Ensisijaisesti tulee tiivistää nykyistä tilankäyttöä, sopeuttaa uusia
tilatarpeita sijoittamalla toimintoja olemassa oleviin tiloihin ja luopumalla
turhista tiloista.
Sosiaali- ja terveysvirasto on laatinut priorisoidun 10vuotissuunnitelman tulevista investoinneista. Suunnitelma sisältää
myös poistuvat tilat.
Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnistetty palveluverkon
suunnittelu, jossa lähtökohtana on rakentaa verkostoa siitä
lähtökohdasta että se tulevaisuudessa koostuisi:
-perhekeskuksista
-terveys- ja hyvinvointikeskuksista
-monipuolisista palvelukeskuksista
Palveluverkkosuunnitelma esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle
3.6.2013.
Irtain käyttöomaisuus
Sosiaali- ja terveysviraston irtaimen omaisuuden raami on 9,5 milj. e,
mikä on 3,3 milj. e (-25 %) kuluvan vuoden irtaimen omaisuuden
raamia vähemmän. Irtaimen omaisuuden määrärahat jakautuvat
tietotekniikkahankintoihin (5,0 milj. e) ja muun irtaimen omaisuuden
hankintaan (4,5 milj. e). Vuonna 2014 irtaimeen käyttöomaisuuteen
sisältyy Malmin uuden päivystyssairaalan kalustaminen (3,8 milj. e).
Virastopäällikön kannanotot
Virastopäällikkö toteaa, että talousarvioehdotus on laadittu
kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaiseksi. Sosiaali- ja
terveystoimen talousarviokohdan osalta vuoden 2015 talousarvioesitys
edellyttää runsaan 11 milj. euron suuruista kulujen vähentämistä, jotta
talousraamin sisältä kyetään kattamaan tiedossa olevat vuoden 2015
lisäkulut. Samalla tämä merkitsee, että vuoden 2014 talousarviossa
tulee pysyä, koska mahdolliset ylitykset siirtyvät suoraan
lisäsopeutuksiksi vuodelle 2015.
Osastokohtaiset sopeuttamistoimenpiteet valmistellaan
käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä lokakuusta alkaen.
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Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa
kokouksessaan 19.5.2014 ja sen antama lausunto lähetetään sosiaalija terveyslautakunnalle sähköpostitse.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
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§ 206
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien
sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamista
HEL 2014-003359 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Seppo Kanervan ym.
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Sotilasvammalain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on
vähintään 20 %, on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja
pesulapalveluihin, siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori
korvaa täysimääräisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot.
Sotainvalidien lounassetelien edellinen arvonkorotus toteutettiin
1.1.2011 lukien. Arvoa korotettiin tuolloin 7,50 eurosta 8,80 euroon.
Käsitellessään valtuutettujen tekemiä aloitteita, kaupunginvaltuusto
hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan seuraavaa talousarviota
valmisteltaessa otetaan huomioon sotainvalidien lounassetelien
arvonkorotus. Lounassetelin arvo on myös Espoossa ja Vantaalla 8,80
euroa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sotainvalidien palvelujen
turvaamista tärkeänä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015
talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti
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Aloitteessa esitetyllä sotainvalidien lounasseteleiden arvon korotuksella
ei ole vaikutusta terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Seppo Kanerva ym. on tehnyt seuraavan
talousarvioaloitteen, joka koskee sotainvalidien lounassetelien hinnan
korottamista 8,80 eurosta 9,70 euroon.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
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§ 207
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien
joukkoliikenteen parantamista
HEL 2014-003375 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ym.
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään henkilöille,
jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Vammaispalvelulain säännösten periaatteena on, että kuljetuspalveluja
järjestetään silloin kun ensisijaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole
saajalleen riittäviä tai sopivia. Maksuton HSL:n joukkoliikennekortti ei
siten ole säädöksiin perustuva vaihtoehto vammaispalvelulain
mukaiselle vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on osa harkinnanvaraista ja
määrärahasidonnaista pääasiassa vanhusväestölle suunnattua
kotipalvelujen tukipalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisessa
kuljetustuessa huomioidaan hakijan toimintakyky sekä sosiaalinen ja
taloudellinen tilanne. Kuljetustukea voidaan myöntää jos toimintakyky
on alentunut, mutta vammaispalvelulain mukaiset ehdot eivät täyty.
Tarvittaessa pienituloiset asiakkaat voivat tarkistuttaa oikeutensa
Helsingin seudun liikenteen joukkoliikennekorttiin täydentävänä
toimeentulotukena. Täydentävän toimeentulotuen
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myöntämisedellytyksenä on mm. itsenäisen suoriutumisen ja
osallistumismahdollisuuksien edistäminen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä joukkoliikenteen
edistämistä, ja että sen kehittämisessä otetaan kaikkien väestöryhmien
tarpeet huomioon. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu
kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015
talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti
Joukkoliikenteen kehittäminen ja parantaminen lisää ihmisten
mahdollisuuksia osallistumiseen, millä voidaan arvioida olevan
positiivisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen,
joka koskee joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamista, palvelujen
parantamista, raideliikenteen laajentamista sekä maksuttoman HSLkortin palauttamista kuljetuspalveluun oikeutetuille vammaisille ja
vanhuksille. Lisäyksen määrä on yhteensä kymmenen miljoonaa euroa.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Lausuntoa on pyydetty lisäksi liikennelaitokselta.
Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi
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§ 208
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta koskien
sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen korottamista
HEL 2014-003360 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Seppo Kanervan ym.
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
"Sotilasvammalain mukaan sotainvalideilla, joiden haitta-aste on
vähintään 20 %, on oikeus maksuttomiin kunnan järjestämiin ateria- ja
pesulapalveluihin, siivousapuun ja muihin tukipalveluihin. Valtiokonttori
korvaa täysimääräisesti kunnille näistä palveluista aiheutuvat menot.
Sotainvalidien pesulapalvelun edellinen arvonkorotus toteutettiin
1.7.2006 lukien. Arvoa korotettiin tuolloin 30,27 eurosta 50 euroon
kuukaudessa. Vuodessa korvauksen määrä on 600 euroa. SOLpalveluhinnaston (24.2.2014) mukaan pesulapalvelun
kuukausikorvauksella saa pesetettyä mm. 8 kiloa liinavaatteita, ns. 7
kiloa pikkupyykkiä, 5 asustetta tai esimerkiksi 3 pusakkaa tai housua.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sotainvalidien palvelujen
turvaamista tärkeänä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015
talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Sotainvalidien pesulapalvelun kuukausikorvauksen arvon
korottamisella ei ole terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Seppo Kanerva ym. on tehnyt seuraavan
talousarvioaloitteen, joka koskee sotainvalidien pesulapalvelun
kuukausikorvauksen korottamista 50 eurosta 70 euroon.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
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§ 209
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien
toimeentulotukea saavien aktiivipassia ja ikäihmisten sporttikorttia
HEL 2014-002646 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Esitän asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Yrjö Hakasen ym.
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Aktiivipassi on kattotermi sosiaaliselle tukimuodolle, jonka tavoitteena
on ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista, mutta jonka sisältö ja
laajuus vaihtelevat. Tavallisesti aktiivipassilla tarkoitetaan ennalta
määrättyjen tulorajojen alapuolelle jääville henkilöille myönnettävää
alennuskorttia, joka oikeuttaa esimerkiksi edulliseen joukkoliikenteen
käyttöön ja erilaisiin alennuksiin virkistys-, urheilu-, kulttuuri- ja
sivistyspalveluissa. Aktiivipassin ajatuksena on, ettei matala tulotaso
ole este monipuoliselle osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle.
Ikäihmisten ns. sporttikortti on tukimuoto, jolla tuetaan erilaisin
liikuntapalveluin ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Sporttikortilla
iäkkäillä henkilöillä on mahdollisuus käyttää kaupungin liikuntapalveluja
joko matalaa korvausta vastaan tai kokonaan maksutta. Esimerkiksi
Espoon kaupunki tarjoaa kaikille yli 68-vuotiaille mm. maksuttoman
uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuuden ns. 68+ -sporttikortilla.
Aktiivipassin käyttöönoton suunnittelussa Helsingissä on ensin
ratkaistava mahdollinen kohderyhmä ja aktiivipassiin sisällytettävät
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tukimuodot ja kattavuus sekä ajallinen kesto. Vastaavasti myös
sporttikortin käyttäjäkunta, kattavuus ja muut ehdot on ensin
selvitettävä. Lisäksi selvitettäväksi tulevat aktiivipassista ja
sporttikortista saatavat hyödyt, mahdolliset haitat sekä kustannukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana, että aktiivipassin ja
ns. sporttikortin käyttöön ottaminen selvitettäisiin. Sosiaali- ja
terveyslautakunta toteaa, ettei tämän rahoittaminen kuulu sosiaali- ja
terveysviraston toimialaan."
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvionti
Syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ja ikäihmisten liikunta- ja
osallisuusmahdollisuuksien parantamisella on terveyttä ja hyvinvointia
edistävä vaikutus.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen,
joka koskee aktiivipassin ja ns. sporttikortin käyttöönottamista
Helsingissä. Talousarvioaloitteessa esitetään, että aktiivipassi voisi olla
käytössä Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä, uimahalleissa ja
kuntosaleissa, kulttuuritoimessa ja sellaisissa perusterveydenhuollon
palveluissa, joista peritään maksuja. Lisäksi esitetään, että
talousarviossa varataan riittävä määräraha ikäihmisten terveyden ja
toimintakunnon ylläpitämistä edistävän sporttikortin
käyttöönottamiseksi.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Lausuntoa on pyydetty lisäksi liikuntavirastolta.
Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
1
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§ 210
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien
nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista
HEL 2014-003356 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: esitän asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Matti Niirasen ym.
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että nuorten 16–20 -vuotiaiden
henkilöiden syrjäytymistä voidaan ehkäistä tarjoamalla heille mm.
Helsingin kaupungin kesätyöpaikkoja. Kesätyö tarjoaa hyvän
mahdollisuuden kiinnittyä työelämään. Näin saadaan nuorille kesäksi
mielekästä tekemistä.
Vuodelle 2014 kaupunginkanslia osoitti sosiaali- ja terveysviraston
käyttöön 325 664 euroa 16–17 -vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi
kesätöihin. Tällä rahalla sosiaali- ja terveysvirasto ottaa kesätöihin 370
nuorta. Palkattavien nuorten tehtävänimikkeet ovat hoitoavustaja,
laitosavustaja, toimistoavustaja ja lähetti. Kesätöistä maksetaan
palkkaa 800 euroa kuukaudessa. Työaika on 30 tuntia ja 36 minuuttia
viikossa. Kesätyöntekijöiden sijoittumisessa on otettu huomioon
sosiaali- ja terveysviraston yksiköiden toiveet.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää nuorten kesätyöpaikkoja erittäin
tärkeänä, koska syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä on
Helsingissä merkittävä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä,
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että kaupunkitason keskitettyä määrärahaa on myös vuonna 2015.
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 oma talousarvioraami ei
mahdollista aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä.”
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Nuorten 16–20 -vuotiaiden kesätyöpaikkojen lisääminen vähentää
syrjäytymisriskiä, vahvistaa osallisuutta ja lisää nuorten työelämään
kiinnittymistä ja siten edistää terveyttä ja hyvinvointia.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Matti Niiranen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen,
joka koskee mahdollisuutta lisätä kaupungin tarjoamia kesätyöpaikkoja
nuorille.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Lausuntoa on pyydetty lisäksi kiinteistö-, liikunta- ja
varhaiskasvatusvirastoilta, nuorisoasiain- ja ympäristökeskukselta sekä
rakentamispalvelusta (Stara).
Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 15.05.2014 § 251
HEL 2014-003356 T 00 00 03

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kiinteistövirasto palkkasi 35 kesätyöntekijää vuonna 2013 ja 36 vuonna
2012. Vuonna 2013 henkilöstökeskus rahoitti yhteensä 18
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kesätyöntekijän palkkaamisen. Näistä korkeakouluharjoittelijoita oli
kolme. Lisäksi kiinteistövirasto palkkasi omilla määrärahoillaan kolme
korkeakouluharjoittelijaa ja 14 lomasijaista.
Vuonna 2012 kolme korkeakouluharjoittelijaa ja 16 muuta
kesätyöntekijää palkattiin henkilöstökeskuksen rahoituksen avulla.
Kiinteistöviraston määrärahoilla palkattiin 15 lomasijaista ja kaksi
korkeakouluharjoittelijaa.
Kiinteistövirasto voisi tarjota kesätyöpaikan nykyistä useammalle
korkeakouluharjoittelijalle, mikäli kaupunginkanslia osoittaisi aiempaa
enemmän määrärahoja tätä tarkoitusta varten. Kiinteistövirasto palkkaa
tulevaisuudessa omilla määrärahoillaan kesätyöntekijöitä sellaisiin
tehtäviin, joita ei pystytä lomakauden aikana hoitamaan viraston
sisäisin tehtäväjärjestelyin.
Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Eeva Heikkilä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343
eevam.heikkila(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 13.05.2014 § 109
HEL 2014-003356 T 00 00 03

Päätös
Varhaiskasvatuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, puhelin: 310 42704
riikka.heloma(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 06.05.2014 § 43
HEL 2014-003356 T 00 00 03

Lausunto
Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.
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Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että kaupunki omilla toimillaan
lisää nuorten mahdollisuuksia saada kesätöitä. Kesätyöt parantavat
nuoren hyvinvointia ja pärjäämisen tunnetta. Kesätyöt eivät tuo vain
omaa rahaa, vaan myös mahdollisuuden oppia työelämän taitoja,
hyödyntää opinnoissa hankittuja taitoja sekä saada merkittävä
onnistumisen kokemus. Oikein ohjattuna kesätyöt tukevat tehokkaasti
arjen hallintaa.
Nuorisoasiainkeskus on kaupungin strategian mukaisesti omalta
osaltaan panostanut nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseen. Vuonna
2013 kesätyöntekijöitä palkattiin edellisvuosia paljon enemmän, lähes
200 nuorta. Kaupungin keskitetyillä määrärahoilla työllistettiin 57 nuorta
nuorisoasiainkeskuksen omiin kesätyöpaikkoihin. Tämän lisäksi
nuorisoasiainkeskus toimi 26 nuorelle työnantajana koko kaupungin
yhteisissä tapahtumissa. Tänä kesänä nuorisoasiainkeskus voi
työllistää kaupunginkanslian keskitetyillä määrärahoilla 73 nuorta, joka
on edellistä vuotta enemmän. Tämän lisäksi nuorisoasiainkeskuksen
omia määrärahoja käytetään nuorten työllistämiseen.
Nuoret ovat tuoneet Ruuti – vaikuttamisjärjestelmän kautta toiveen
avun saamisesta ensimmäisen kesätyöpaikan suhteen. Helsingin
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on käynyt keskustelua asiasta, ja
todennut, että kaupunkiorganisaation sisällä ei ole mahdollisuuksia
lisätä kesätyöpaikkojen määrää merkittävästi. Verkoston näkemys on,
että tulisi löytää keinoja joilla kaupunki voi edistää kesätyöpaikkojen
määrän kasvua yksityisellä ja yleishyödyllisellä sektorilla.
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on esittänyt, että Helsinki ottaa
käyttöön nuorten kesäsetelin. Mallia kesäsetelin käytöstä on haettu
Oulun kaupungista. Oulussa seteli otettiin käyttöön vuonna 2008.
Vuonna 2014 seteli jaetaan kaikille nuorille, jotka ovat täyttäneet 31.
toukokuuta mennessä 15 vuotta mutta eivät ole vielä 18-vuotiaita.
Seteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää yhden kerran
työllistymiseen kesän aikana. Setelin avulla nuori voi hakea
kesätyöpaikkaa Oulun alueen yrityksistä, järjestöistä, seuroista,
säätiöistä ja yhdistyksistä. Setelin arvo on 280 euroa, jolla katetaan
työnantajalle nuoren palkkakuluja. Työnantaja voi käyttää
kesätyöseteliä saman nuoren palkkaukseen yhden kerran.
Kesätyösetelin käytössä sovelletaan työnantajan noudattamaa
työehtosopimusta. Työ kestää kaksi viikkoa, 30h/viikko, viitenä päivänä
viikossa tai 60 tuntia kalenterikuukauden aikana, jolloin kesätyösetelin
mukaan liitetään työaikaseuranta. Työnantajat maksavat osan nuoren
palkasta itse. Työnantajat ilmoittavat avoimista kesätyösetelipaikoista
muun muassa www.mol.fi sivulla. Kesätyöseteli jaetaan keskitetysti
koulujen opinto-ohjaajien kautta ja nuoret, jotka opiskelevat toisella
paikkakunnalla tai eivät ole opiskelemassa, saavat kesätyösetelin
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nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napista. Oulussa kesätyöseteleitä
vuonna 2013 jaettiin noin 7 000 ja käytettiin 3 645 eli hieman yli puolet
seteleistä käytettiin. Aikaisempina vuosina käyttöosuus on ollut noin 60
%. Noin 90 prosenttia kesäsetelityöpaikoista on ollut yksityisellä
sektorilla.
Työmarkkinakeskusjärjestöillä on yhteinen suositus ”Tutustu
työelämään ja tienaa” -ohjelmasta vuosille 2014–2016.
Kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on edistää peruskoululaisten ja
lukiolaisten tutustumismahdollisuuksia työelämään ja yrityksiin.
"Tutustu työelämään ja tienaa" -mallin kahden viikon
kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta suositellaan maksettavaksi
kertakaikkisena korvauksena 335 euroa.
Nuorisoasiainkeskus tukee Helsingin nuorten ohjaus- ja
palveluverkoston esitystä, että Helsinki ottaisi 2015 alkaen käyttöön
peruskoulun päättävien 300 euron arvoisen kesätyösetelin. Koulujen
kautta jaettavalla 300 euron arvoisella setelillä voidaan tarjota
mahdollisuus ensimmäiseen työkokemukseen jokaiselle
oppivelvollisuutensa päättäneelle nuorelle. Jos setelin käyttäjien osuus
olisi samaa luokkaa kuin Oulussa (60 prosenttia ikäluokasta), setelin
käyttöönottoon tulisi varata vuodeksi 2015 noin 900 000 euroa. Tällöin
noin 3 000 helsinkiläisnuorta saisi ansioluetteloonsa merkinnän
työkokemuksesta. Oulun kokemukset osoittavat, että kesäseteli
parantaa nuorten työllistymistä seuraavina kesinä sekä ennen kaikkea
nostaa nuoren itseluottamusta. Nuorisoasiainkeskus näkee, että kaikille
nuorille suunnatut, kesäsetelin kaltaiset mahdollisuudet tasaavat
nuorten mahdollisuuksia integroitua työmarkkinoille ilman heikossa
tilanteessa oleville nuorille suunnattujen etuuksien stigmatisoinnin
riskiä.
Nuorisoasiainkeskus on valmis ottamaan vastuuta kesäsetelin
käyttöönotosta resursoimalla ohjaukseen kevään ja kesän ajaksi
kahden nuoriso-ohjaajan työpanoksen nykyisen budjettinsa puitteissa.
Nuorisoasiainkeskus voi myös toteuttaa setelin käyttöönoton
lanseerauksen ja markkinoinnin. Tämän lisäksi nuorisoasiainkeskus
sitoutuu tarjoamaan koulutusta ja neuvontaa työnantajille ja nuorille
sekä keräämään nuorilta ja työnantajilta palautetta.
Käsittely
06.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä lisäsi kohdan 7 loppuun seuraavan virkkeen:
"Nuorisoasiainkeskus näkee, että kaikille nuorille suunnatut,
kesäsetelin kaltaiset mahdollisuudet tasaavat nuorten mahdollisuuksia
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integroitua työmarkkinoille ilman heikossa tilanteessa oleville nuorille
suunnattujen etuuksien stigmatisoinnin riskiä."
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi
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§ 211
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien
etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäämistä
HEL 2014-003373 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Petra Malinin ym.
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on Helsingissä kasvanut vuodesta
2012 vuoteen 2013 verrattuna 5,8 prosenttia. Etuuskäsittelijöiden
tekemien päätösten määrä kaikista päätöksistä on noin 60 % (11 500
kpl/kk). Vuonna 2013 annettiin ohjeistus, jonka mukaan
sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät etuuskäsittelijöiden lisäksi
toimeentulotukipäätöksiä. Ohjeella turvattiin pysyminen
toimeentulotuen käsittelyä koskevissa määräajoissa. Etuuskäsittelyn
resurssipulaa on korjattu myös palkkaamalla etuuskäsittelijöitä
työllisyyden hoidon määrärahoilla. Tällä hetkellä etuuskäsittelijöitä on
yhteensä 105, joista 23 on määräaikaisia. Tämän lisäksi 10
määräaikaista etuuskäsittelijän tehtävää on parhaillaan haettavana.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hallituksen rakennepoliittisen
ohjelman mukaan toimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirto
Kelalle tapahtuu vuonna 2017. Tästä syystä lautakunta ei pidä
perusteltuna resurssien lisäämistä. Sosiaali- ja terveysviraston
talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin.
Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä
määrärahalisäystä."
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Määräaikaisen etuuskäsittelijäresurssin määräaikaisella lisäämisellä ei
ole ei ole merkittäviä väestön terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Petra Malinin ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen,
joka koskee etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäystä.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet
1
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§ 212
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien
lastensuojelutavoitteiden toteuttamista
HEL 2014-003378 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Mari Holopaisen ym.
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti vuonna 2013
varhaiskasvatusviraston kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena oli
lastensuojelutarpeen arvioinnin tehostaminen päiväkodeissa.
Selvitystyön tuloksena sovittiin lastensuojelun konsultaatiorakenteesta
varhaiskasvatusvirastolle.
Uudessa toimintamallissa varhaiskasvatusvirasto voi keskustella
mahdollisesta lastensuojelutarpeen arvioinnista yhdessä lapsen
vanhempien kanssa. Yhteisen keskustelun tuloksena voidaan pyytää
lastensuojelutarpeen arviointia. Pyynnön jälkeen sosiaali- ja
terveysviraston lastensuojelun sosiaalityö toteuttaa
lastensuojelutarpeen arvioinnin. Lastensuojelupyyntö eroaa siten
lastensuojeluilmoituksesta siinä, että pyyntö tehdään yhdessä lapsen
vanhempien kanssa. Syksyllä 2014 tarkoituksena on levittää malli
yksityisten päivähoidon tuottajien pariin.
Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen
antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly
aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Nykyisen toimintatavan mukainen jo käytössä oleva toimintatapa
edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mari Holopainen ym. on tehnyt seuraavan
talousarvioaloitteen, joka koskee lastensuojelutavoitteiden
toteuttamista. Lisäyksen määrä on 250 000 euroa.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404
timo.hakala(a)hel.fi
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§ 213
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien
jaksamisen tukemisesta
HEL 2014-003366 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle
maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle
järjestettävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan
lakisääteiset vapaapäivät.
Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691,
joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä
vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien
määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden
palveluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin,
että tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden
palveluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä
palveluja on kaikilta osin riittävästi tarjolla.
Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä
sijaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä
palvelualueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma
omaishoidon toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten
vapaapäivien järjestämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä
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palveluseteli ja palvelusetelin käyttöönotto on valmistella myös
vammaisten ja kehitysvammaisten lomitukseen.
Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen lisätä omaishoitoa
ja taata riittävät omaishoitoa tukevat palvelut sekä tiivistää toimijoiden
yhteistyötä virastossa. Tukimuodot toteutetaan yksilölliseen
suunnitelman perusteella.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2015
on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yhtenä palvelujen
järjestämistapana, joten aloitteessa mainittu toiminta sisältyy
talousarvioon osana normaalitoimintaa ja sen rahoitusta.
Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen antamaan
menoraamiin 2 174 882 000 euroa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Omaishoidon tuki mahdollistaa eri tavalla vammaisten sekä
ikääntyneiden asumisen kotona toimintakykyä rajoittavista seikoista
huolimatta. Yksi keskeisimpiä omaishoidon onnistumisen edellytyksiä
on omaishoitajan jaksaminen tehtävässään. Jaksamista voidaan
edistää järjestämällä omaishoitajalle yksilölliset, riittävät ja oikeaaikaiset tukipalvelut sekä lakisääteiset vapaat."
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Nina Huru ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet
talousarvioaloitteen, joka koskee omaishoidon määrärahan
korottamista virkistysvapaan totuttamiseksi tarpeen vaatimalla tavalla.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 214
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Kauko Koskisen ym. talousarvioaloitteesta
omaishoitajien määrän lisäämisestä
HEL 2014-003355 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä
henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.
Omaishoitajaksi ryhtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoidon
tuki on lakisääteinen kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle
maksettavasta palkkiosta sekä hoidettavalle ja omaishoitajalle
järjestettävistä tukipalveluista. Näitä ovat esimerkiksi omaishoitajan
lakisääteiset vapaapäivät.
Helsingissä oli vuonna 2013 omaishoidon tuen saajia yhteensä 3 691,
joista vammaispalveluissa 1 000, kehitysvammahuollossa 587 ja yli 65vuotiaiden palveluissa 2 117. Omaishoidon lomitus kasvoi edellisestä
vuodesta vammaisten ja kehitysvammaisten osalta omaishoitajien
määrässä 10 % ja lomitusvuorokausissa 20 %. Alle 65-vuotiaiden
palveluissa omaishoidon lomituksen järjestäminen on priorisoitu niin,
että tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Yli 65-vuotiaiden
palveluissa lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen liittyviä
palveluja on kaikilta osin riittävästi tarjolla.
Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaishoitajien palveluohjauksella ja
valmennuskursseilla, kotiavustajapalvelulla sekä järjestämällä
sijaisomaishoitoa ja osavuorokautista hoitoa. Jokaisella neljällä
palvelualueella, eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, on oma
omaishoidon toimintakeskus. Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten
vapaapäivien järjestämiseen on yli 65-vuotiaiden palveluissa käytössä
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palveluseteli ja palvelusetelin käyttöönotto on valmistella myös
vammaisten ja kehitysvammaisten lomitukseen.
Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edelleen lisätä omaishoitoa
ja taata riittävät omaishoitoa tukevat palvelut sekä tiivistää toimijoiden
yhteistyötä virastossa. Tukimuodot toteutetaan yksilölliseen
suunnitelman perusteella.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2015
on kirjattu tavoite tukea omaishoitoa yhtenä palvelujen
järjestämistapana, joten aloitteessa mainittu omaishoitajien määrän
lisääminen sisältyy talousarvioon osana normaalitoimintaa ja sen
rahoitusta. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen
antamaan menoraamiin 2 174 882 000 euroa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Omaishoidon tuki mahdollistaa eri tavalla vammaisten sekä
ikääntyneiden asumisen kotona toimintakykyä rajoittavista seikoista
huolimatta. Yksi keskeisimpiä omaishoidon onnistumisen edellytyksiä
on omaishoitajan jaksaminen tehtävässään. Jaksamista voidaan
edistää järjestämällä omaishoitajalle yksilölliset, riittävät ja oikeaaikaiset tukipalvelut sekä lakisääteiset vapaat."
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Kauko Koskinen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet
talousarvioaloitteen, joka koskee omaishoitajien määrän lisäämistä 5
%:lla.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 215
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kaakkoisen
alueen ikäihmisten palvelukeskuksen perustamisesta
HEL 2014-002642 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Sosiaali- ja terveysvirastolla on 12 avointa palvelukeskusta, joista neljä
kaupungin eteläisessä, kaksi pohjoisessa, kolme läntisessä ja kolme
itäisessä osassa. Itäisessä Helsingissä toimivat Kontulan, Myllypuron ja
Roihuvuoren palvelukeskukset. Palvelukeskukset tarjoavat päiväaikaan
monipuolista ja pääsääntöisesti maksutonta harrastus- ja muuta
toimintaa eläkeläisille ja työttömille. Toiminnalla edistetään ja tuetaan
viraston strategian mukaisesti kotona asumista ja toimintakyvyn
ylläpitämistä.
Sosiaali- ja terveysvirastossa on parhaillaan menossa kaksi
merkittävää prosessia, joissa tarkastellaan toimintaa ja sen
kehittämistä myös palvelukeskusten asiakaskohderyhmien
näkökulmasta. Valmisteilla on niin sanotun vanhuspalvelulain mukaisen
kaupunkitasoisen suunnitelman laatiminen toimenpiteistä ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi. Samoin valmisteilla on suunnitelma
sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkosta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata tässä vaiheessa uuden
palvelukeskuksen perustamista kaakkoiseen Helsinkiin, vaan katsoo,
että asiaan on syytä palata mainittujen suunnitelmien valmistuttua.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174
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882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä uuden kaakkoisen alueen
palvelukeskuksen perustamista.
Aloitteessa mainitun talon osalta todetaan, että Palvelutalo Rudolfin Arakennus on peruskorjattu vuonna 1996 ja B-rakennus 2004, joten
niissä ei ole peruskorjauksen tarvetta. Sosiaalivirasto esitti vuonna
2010 A-rakennukseen vuosille 2013 - 2014 tilamuutoksia, jotta se
soveltuisi paremmin muistisairaille. Rakennuksen turvallisuutta on
parannettu, mutta rakenteellisten seikkojen vuoksi sitä ei pystytä
kustannustehokkaasti korjaamaan muistisairaiden ryhmäkodeiksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Monipuolisilla ja helposti saavutettavilla sosiaali- ja terveydenhuollon
avopalveluilla voidaan tukea ja parantaa ikääntyneiden ja työttömien
toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Tätä kautta on mahdollista
vaikuttaa myös terveyteen ja hyvinvointiin sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Osana avopalveluja palvelukeskustoiminnalla voi olla tässä oma
merkittävä roolinsa.”
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet
talousarvioaloitteen, joka koskee kaakkoisen alueen ikäihmisten
palvelukeskuksen perustamista.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä. Lausunto on
pyydetty myös kiinteistövirastolta.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 216
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta osan
pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi
HEL 2014-003363 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Sosiaali- ja terveystoimessa pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen
vähentämistä on toteutettu strategisten tavoitteiden mukaisesti jo
vuosia. Aiempien pitkäaikaissairaaloiden siirtyessä terveyskeskuksesta
sosiaalivirastoon vuonna 2010 toteutettiin Suursuon sairaalan
uudelleenjärjestely ja eräitä muita muutoksia, jotka ovat lisänneet
akuuttihoidon, arvioinnin ja kuntoutuksen paikkamäärää yli 300:lla.
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta vähennetään tämän vuoden aikana
omasta toiminnasta 50 paikkaa siten, että paikkoja on vuoden lopussa
yhteensä 1 006. Vuonna 2015 palvelurakenteen keventämistä tullaan
jatkamaan kansallisen laatusuosituksen ja viraston
strategiasuunnitelman mukaisesti.
Iäkkäiden kuntoutus on sosiaali- ja terveysvirastossa toiminnan
erityinen painoalue. Varhainen kuntoutus kuuluu akuuttisairaalan ja
kuntoutuksen osaamiskeskuksen toimintatapaan, ja sitä toteutetaan
moniammatillisena yhteistyönä lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja
fysioterapeuttien toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä
kanssa. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa on käytössä
kuntouttava ja aktivoiva työote ja monipuolisissa palvelukeskuksissa on
omia arviointi- ja kuntoutusosastoja. Myös kotona tapahtuvaa
kuntoutusta kehitetään. Geriatrisesta kuntoutuksesta ollaan laatimassa
erillinen selvitys, johon sisältyy aloitteessa mainittu kuntoutustarpeen ja
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tukipalvelujen tarpeen arviointi. Selvityksen valmistuttua päätetään
mahdollisista uusista järjestelyistä ja toimintatavoista.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174
882 000 euroa. Talousarvioehdotus sisältää linjauksen siitä, että
ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrän vähentämistä jatketaan ja
sairaalatoiminnan painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja
kuntoutuksen suuntaan. Aloitteessa mainittu muutossuunta sisältyy
näin olleen talousarvioehdotukseen osana normaalia toimintaa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Iäkkäisiin kohdistuvan geriatrisen kuntoutuksen tavoitteena on
palauttaa ja ylläpitää henkilön korkein mahdollinen toimintataso
sairauksista ja vammoista huolimatta ja siten kohentaa hänen
omatoimisuuttaan ja elämänlaatuaan. Oikea-aikaisella ja yksiköllisellä
kuntoutuksella voidaan edistää ikääntyneen terveyttä ja hyvinvointia
sekä edistää paluuta entiseen asumismuotoon sairaala- tai muun
hoitojakson jälkeen.”
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Arja Karhuvaara on tehnyt talousarvioaloitteen siitä, että
osa pitkäaikaishoitopaikoista muutettaisiin kuntoutuspaikoiksi.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 217
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta
ruotsinkielisestä psykiatrisesta hoidosta
HEL 2014-001951 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Mikael Sjövall: Esitän, että asia pannaan pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Mielenterveyspalvelut järjestetään Helsingissä porrasteisesti siten, että
tutkimukseen ja hoitoon ottamisessa sovelletaan valtakunnallisia ja
paikallisesti sovittuja suosituksia perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon työnjaosta. Aikuisten ensisijainen hoitopaikka on
terveysasema, josta tarvittaessa ohjataan eteenpäin. Sosiaali- ja
terveysvirasto ja erikoissairaanhoito tarjoavat kaikkia mielenterveyden
ja psykiatrian palveluja suomen kielen lisäksi myös ruotsin kielellä.
Aikuisten psykiatrinen hoito
Ruotsinkielisten aikuisten psykiatrinen avohoito tarjotaan sosiaali- ja
terveysviraston Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen ruotsinkielisessä
työryhmässä. Myös muissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa on
valmius hoitaa äidinkielenään ruotsia puhuvia potilaita. Psykiatrista
ruotsinkielistä vuodeosastohoitoa voidaan antaa Auroran sairaalassa,
mutta pyrkimyksenä on tarjota tätä hoitoa ensisijaisesti Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HYKS Psykiatriakeskuksen
ruotsinkielisellä vuodeosastolla. Potilaat ohjataan sinne Auroran
psykiatrisen päivystyksen kautta. Potilaiden äidinkieleen kiinnitetään
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nykyisin erityistä huomiota ja pääsy ruotsinkieliselle osastolle on
nopeutunut (jonotusaika 0 - 10 vrk). Osaston muuttuminen suljetuksi
osastoksi on parantanut erityisesti ruotsinkielisten potilaiden
psykoosisairauksien hoitoa, sillä kyseessä on potilasryhmä, joka
erityisesti hyötyy hoidosta omalla äidinkielellään. Joissain tapauksissa
ruotsinkieliset potilaat toivovat voivansa asioida suomen kielellä ja
tällaisissa tapauksissa toivetta noudatetaan.
Psykiatristen vuodeosastopaikkojen lukumäärän tulisi kansallisen Mieli
2009 -ohjelman mukaan olla asukasmäärään suhteutettuna 0,4
promillea, joka Helsingin ruotsinkielisen väestön osalta tarkoittaa 14
paikkaa, joten aloitteessa mainittu 70 paikan tavoite on ylimitoitettu.
Pienen erillisen kieliryhmittäisten vuodeosaston ylläpito olisi kysynnän
vaihtelun, toiminnan kehittämisen ja talouden kannalta vaikeaa. Tämä
koskee myös päiväosastotoimintaa. Ruotsinkielisiä psykiatrisia
asumispalveluja ei kilpailutuksen kautta ole saatu hankittua.
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja psykiatrinen hoito
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottaa
sosiaali- ja terveysvirasto terveysasemilla, neuvoloissa, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja nuorisoasemilla,
varhaiskasvatusvirasto omissa toimipisteissään sekä opetusvirasto
koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluin. Matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluja lapsille ja nuorille tarjoavat myös järjestöt.
Erikoistason lasten ja nuorten psykiatrisista palveluista vastaa HUS eri
avo- ja sairaalapalveluillaan. Kaikkia edellä mainittuja palveluja on
saatavana myös ruotsin kielellä.
Asiakaslapsi tai -nuori ja hänen perheensä ohjataan tarvittaessa
jatkohoitoon toiseen palvelumuotoon hoidon porrastuksen yhtenäisen
työnjaon mukaisesti. Uusi toimija lasten mielenterveyspalvelujen
palveluketjussa on 2.5.2014 käynnistynyt Helsingin kaupungin
lastenpsykiatrinen työryhmä, joka vastaa lastenpsykiatriasta
perustasolle palautuvien lasten jatkohoidosta. Työryhmässä
työskentelee lastenpsykiatrin, myös ruotsinkielisen, lisäksi
sosiaalityöntekijä, psykologi ja sairaanhoitajia. Lisäksi sosiaali- ja
terveysviraston Mathilda Wrede -instituutissa on meneillään
ruotsinkielisten nuorten mielenterveyspalvelujen tarvetta koskeva
tutkimus, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään palveluja kehitettäessä.
Palvelujen saatavuus
Ruotsinkielisten psykiatristen palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja
henkilökuntatilannetta seurataan jatkuvasti ja korjaavia toimenpiteitä
toteutetaan tarvittaessa osana normaalia toimintaa. Haasteita aiheuttaa
ruotsia äidinkielenään puhuvan henkilökunnan saatavuus.
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Palvelujen riittävään tarjontaan ja oikeaan kohdentumiseen vaikutetaan
koordinoimalla ruotsin kieltä osaavan henkilökunnan työtapoja ja
sijoittumista. Lisäksi selvitetään uusia yhteistyömahdollisuuksia
psykiatrian erikoissairaanhoidon kanssa, jolloin väestöpohjan
laajenemisen kautta saattaa olla mahdollista laajentaa myös
palveluvalikoimaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä erillistä varausta ruotsinkielisten
psykiatristen palvelujen järjestämiseen.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on kaikissa elämänkaaren
vaiheissa tärkeää, koska se parantaa ymmärretyksi tulemista.
Varsinkin mielenterveyden ongelmissa ja arkaluontoisia
henkilökohtaisia asioita käsiteltäessä tämä on hyvän hoitosuhteen
edellytys. Omankielisten palvelujen puuttuminen sekä viiveet
omankielisen hoidon piiriin pääsyssä voivat heikentää henkilön ja
hänen läheistensä terveydentilaa ja hyvinvointia.”
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Päivi Storgård ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet
talousarvioaloitteen rahoituksen varaamisesta ruotsinkielisen
psykiatristen hoidon turvaksi ja kehittämiseksi.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 218
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Marcus Rantalan ym. talousarvioaloitteesta
ruotsinkielisten nuorten psykiatrisesta hoidosta
HEL 2014-001948 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tuottavat sosiaalija terveysvirasto terveysasemilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa,
perheneuvolassa ja nuorisoasemilla sekä opetusvirasto
koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluin. Erikoistason
nuorisopsykiatrisista palveluista vastaa Helsingin ja Uudenmaan
Sairaanhoitopiiri (HUS) eri avo- ja sairaalapalveluillaan. Matalan
kynnyksen mielenterveyspalveluja tarjoavat myös järjestöt. Kaikkia
näitä palveluja on saatavana ruotsin kielellä.
Asiakasnuori ja/tai hänen perheensä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon
toiseen palvelumuotoon hoidon porrastuksen käytäntöjen ja
sopimusten mukaisesti.
Nuorten mielenterveyspalveluissa noudatetaan sekä suomen- että
ruotsinkielisten palvelujen osalta yhtenäistä toimintamallia.
Ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta, jonotusaikoja ja
henkilökuntatilannetta seurataan jatkuvasti. Haasteita aiheuttaa
ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuus.
Aloitteessa ehdotettava nuorisopsykiatristen palvelujen osto
yksittäiseltä palvelutuottajalta 200 000 eurolla ei ole mahdollista, koska
tämän suuruinen hankinta edellyttää kilpailutusta. Kyseinen palvelu ei
myöskään kuulu voimassa olevaan palvelumalliin, jossa
nuorisopsykiatrian erikoisalan palvelujen järjestämisestä vastaa HUS.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä varausta nuorisopsykiatristen
palvelujen hankkimiseksi Samfundet Folkhälsanilta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on kaikissa elämänkaaren
vaiheissa tärkeää, koska se parantaa ymmärretyksi tulemista.
Varsinkin mielenterveyden ongelmissa ja arkaluontoisia
henkilökohtaisia asioita käsiteltäessä tämä on hyvän hoitosuhteen
edellytys. Omankielisten palvelujen puuttuminen sekä viiveet
omankielisen hoidon piiriin pääsyssä voivat heikentää henkilön ja
hänen läheistensä terveydentilaa ja hyvinvointia.”
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Marcus Rantala ja 4 muuta valtuutettua ovat tehneet
talousarvioaloitteen rahoituksen varaamisesta ruotsinkielisten nuorten
psykiatristen palvelujen hankkimiseksi Folkhälsanilta.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite ja sen suomenkielinen käännös ovat esityslistan liitteinä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 219
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Terhi Mäen ym. talousarvioaloitteesta Hyve-4-mallin
oikea-aikaiseksi toteuttamiseksi
HEL 2014-003357 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
"Hyve -malli koostuu päivähoidossa käytävästä 4 -vuotiaan lapsen
varhaiskasvatuskeskustelusta, lapsen vastauksista sekä neuvolan
laajasta terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan
sekä neuvolalääkärin tarkastuksen. Tarkastuksen jälkeen lapsi saa
tarvitessaan lähetteen esim. fysioterapiaan tai toimintaterapiaan.
Malli liittyy terveystarkastusohjelmaan ja se on jo vakiintunut osa
neuvolan toimintaa. Prosessi toimii hyvin ja saumattomasti yhteistyössä
varhaiskasvatuksen kanssa. Toiminnan edellyttämät määrärahat
sisältyvät vuoden 2015 talousarvioehdotukseen. Mahdollisiin
henkilöstövajeisiin esim. lääkäripulan johdosta puututaan normaalein
rekrytointitoimenpitein ja tilanne korjataan mahdollisimman pian
toimintaa vaarantamatta."
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Lasten hyvinvointiin ja heidän kehityksessään mahdollisesti ilmeneviin
hidasteisiin tai ongelmiin on tärkeää puuttua mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. Tällöin pystytään pienelläkin kasvamiseen ja
kehitykseen liittyvällä tuella tai terapialla takaamaan lapsen kasvu
ikänsä edellyttämien osaamisen ja taitojen kokonaisuudessa.
Varhaisessa lapsuudessa varmistettu kehitys tukee osaltaan pitkällä
tähtäyksellä myös tervettä ja hyvinvoivaa aikuisuutta.
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Esittelijän perustelut
Valtuutettu Terhi Mäki ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka
koskee Hyve-4-mallin toteuttamista oikea-aikaisesti sekä
varhaiskasvatuksessa että neuvolassa ja siihen riittävän määrärahan
varaamista.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Lausuntoa on pyydetty myös varhaiskasvatuslautakunnalta.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet
1
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Päätöshistoria
Varhaiskasvatuslautakunta 13.05.2014 § 110
HEL 2014-003357 T 00 00 03

Päätös
Varhaiskasvatuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527
pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 220
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta
ruotsinkielisten kotihoitajien palkkaamisesta
HEL 2014-003371 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
”Ruotsinkielisten palvelujen riittävä ja asiakkaiden tarpeiden ja
toiveiden mukainen tarjoaminen on jo vuosia ollut Helsingin kotihoidon
keskeinen kehittämiskohde ja on sitä edelleen. Ruotsinkielisen
hoitohenkilökunnan rajallisen saatavuuden vuoksi ruotsinkielistä
kotihoidon palvelua ei ole aina kyetty järjestämään kaikille sitä toivoville
asiakkaille.
Tilannetta pyritään aktiivisesti parantamaan tehostamalla
henkilökunnan rekrytointia ja muilla toimin. Eteläisessä Helsingissä
toimivien kotihoidon ruotsinkielisten tiimien henkilöstötilanne on
parantunut niin, että 39 vakanssista ainoastaan kolme oli täyttämättä
maaliskuussa 2014. Ruotsinkielisiä kotihoidon palveluja hankitaan
omaa palvelutuotantoa täydentävästi ostopalveluna.
Kaikilla palvelualueilla kartoitetaan ruotsinkielisten asiakkaiden halu
siirtyä ostopalveluiden piiriin, mikäli heitä ei voida palvella ruotsin
kielellä oman henkilökunnan toimesta. Runsas 30 asiakasta on
huhtikuuhun 2014 mennessä valinnut ruotsinkieliset ostopalvelut. Moni
asiakas on myös odotetusti halunnut säilyttää tutun suomenkielisen
hoitosuhteensa. Parhaillaan selvitetään myös palvelusetelin
mahdollisuutta yhtenä kotihoidon järjestämisvaihtoehtona jatkossa.
Yllä mainittujen toimien avulla ruotsinkielinen kotihoito järjestetään
mahdollisimman monelle sitä toivovalle asiakkaalle. Aloitteessa esitetty
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tavoite kaiken ruotsinkielisen kotihoidon palvelun järjestämisestä
omana toimintana ei kotihoidon monivuotisen kokemuksen perusteella
ole henkilökunnan rajallisen saatavuuden vuoksi mahdollista.
Aloitteessa viitataan ostopalveluihin liittyvään riskiin palvelujen
tuottajien mahdollisista yhteyksistä veroparatiiseihin. Sosiaali- ja
terveysvirasto noudattaa kaupungin ohjetta harmaan talouden
torjunnasta ja varmistaa näin ostopalvelujen tuottajien asianmukaisen
toiminnan.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä toimenpiteitä kotihoidon
ruotsinkielisten ostopalvelujen siirtämiseksi omaksi toiminnaksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Palvelujen saaminen omalla äidinkielellä on tärkeää, koska se parantaa
ymmärretyksi tulemista. Ikääntyminen ja sairaudet, varsinkin
muistisairaudet, voivat heikentää vuorovaikutustaitoja ja erityisesti
muiden kielten taitoa. Tämä voi vaikeuttaa henkilön vuorovaikutusta
sellaisen työntekijän kanssa, joka ei lainkaan osaa hänen
äidinkieltään.”
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Thomas Wallgren ja 29 muuta valtuutettua ovat tehneet
talousarvioaloitteen rahoituksen varaamisesta äidinkieleltään
ruotsinkielisten työntekijöiden palkkaamiseksi kotihoitoon.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite ja sen suomenkielinen käännös ovat esityslistan liitteinä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 221
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta lasten ja nuorten
mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi
HEL 2014-003372 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja järjestävät terveysasemat,
lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, nuorisoasemat sekä
kolmas sektori. Perheneuvolat tarjoavat moniammatillista, erityistason
kasvatus- ja perheneuvontaa 0 - 7-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä
heidän perheilleen. Varsinaiset psykiatriset palvelut järjestää Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. HYKS toteuttaa myös
nuorisopsykiatrian matalankynnyksen palveluna Varhain-toimintaa ja
siihen liittyen konsultaatiota mm. kouluille. Sosiaali- ja
terveysvirastossa käynnistyy toukokuussa 2014 moniammatillinen tiimi,
johon kuuluu lastenpsykiatreja, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä kaksi
psykiatrista sairaanhoitajaa. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat
sekä lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa asuvat
lapset ja nuoret käyttävät näitä palveluja hoidon tarpeensa mukaisesti.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on
laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174
882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä lisäystä mielenterveyspalvelujen
järjestämiseen. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen
järjestämisessä vuonna 2015 jatketaan mm. tehtäväjakojen
selkiyttämistä, ammatillisen osaamisen ja yhteistyön parantamista sekä
työkäytäntöjen kehittämistä, jotta palvelut muodostuvat niiden tarvetta
ja kysyntää vastaaviksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Lasten ja nuorten mielenterveyden ylläpitoon ja vahvistamiseen
tähtäävillä palveluilla on merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus heidän
kokonaisterveyteensä ja hyvinvointiinsa. Positiivisen kehityksen
vahvistaminen ja ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa
varmistaa henkilön suoriutumista koko aikuisiän.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Petra Malin ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka
koskee riittävien mielenterveyspalvelujen järjestämistä lapsille ja
nuorille, huomioiden erityisesti lastensuojelun avohuollon piirissä olevat
sekä lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa asuvat.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi
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§ 222
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sosiaali- ja
terveydenhuollon resurssien lisäämiseksi
HEL 2014-003377 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on
laadittu kaupunginhallituksen 17.3.2014 laatimisohjeissaan antamaan
raamiin. Sosiaali- ja terveysviraston menoraami on 2 174 882 000
euroa. Siitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 1 474 280 000
euroa, toimeentulotuen osuus on 172 090 000 euroa, työllisyyden
hoitamiseen on kohdennettu 6 107 000 euroa ja HUS kuntayhtymälle
522 405 000 euroa. Viraston kokonaisraami kasvaa nimellisesti 0,7 %
vuoden 2014 talousarviosta. Talousarvioraami ei mahdollista esitettyjä
lisäyksiä. Syksyllä laadittavien käyttösuunnitelmien valmistelun
yhteydessä tehdään määrärahojen tarkempi kohdentaminen raamin
puitteissa.
Selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat ovat hyväksyttyjä
tavoitteita järjestettäessä viraston palveluja ja toteutettaessa niitä
käytännössä. Virastossa on toimiva osallisuus- ja
asiakaspalautejärjestelmä, joka tarjoaa palvelujen käyttäjille hyvät
vuorovaikutusmahdollisuudet. Helsinkiin on perustettu sosiaali- ja
terveysviraston johdolla toimiva kaupunkitasoinen verkosto
valmistelemaan vuoden 2014 loppuun mennessä suunnitelmaa
ikääntyneen väestön tukemiseksi. Sosiaali- ja terveysvirastossa on
käynnistetty vuoteen 2030 asti ulottuvan palveluverkkosuunnitelman
valmistelu. Suunnitelmassa palveluverkko sisältää julkiset
asiakaspalvelutilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt
palvelukokonaisuudet.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on väestön terveyden sekä
sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen ja näissä ilmenevien
väestöryhmien ja alueellisten erojen tasoittaminen nykytilanteessa sekä
pitkälle tulevaisuuteen tähtäävien suunnitelmien toteutuksessa.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Yrjö Hakanen ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, jossa
esitetään viraston kokonaisraamiin 33 milj. euron lisäyksiä vuodelle
2015 ja taloussuunnitelmakaudelle. Lisäykset on kohdennettu
vanhuspalveluihin, terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseen,
lapsiperheiden palveluihin, toimeentulotukeen ja asukastalotoimintaan.
Aloitteessa mainitaan myös selkeät palvelulupaukset, nopeat
määräajat, vanhuspalveluohjelma ja kaupungin omien palvelujen
kehittäminen.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Lausuntoa on pyydetty myös kiinteistölautakunnalta.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi
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§ 223
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Vuosaaren sotepalvelukeskus Albatrossin laajentamiseksi
HEL 2014-003353 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi

Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan
lausunnon:
Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnistetty vuoteen 2030 asti
ulottuvan palveluverkkosuunnitelman valmistelu. Palveluverkko sisältää
julkiset asiakaspalvelutilat, niissä tuotetut palvelut ja käytetyt
palvelukokonaisuudet. Tavoitteena on muodostaa perhekeskusten,
hyvinvointikeskusten ja monipuolisten palvelukeskusten varaan
rakentuva kokonaisuus. Itä-Helsingissä selvitetään mm.
perhekeskuksen ja monipuolisen palvelukeskuksen sijoittumista
Vuosaareen.
Vuosaaren Albatrossissa sijaitsevan terveysaseman tilojen puutteet
ovat viraston tiedossa. Albatrossin tilojen tarkastelu sisältyy
palveluverkon kokonaistarkasteluun sekä sen suunnitteluun ja
toteutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 § 145
kiinteistöviraston tilakeskukselle lausunnon talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaksi 2015 – 2024. Lautakunta esitti, että Vuosaaren
Albatrossin laajennus tarvitaan kasvavan Itä-Helsingin palveluja varten
ja priorisointina että laajennus toteutetaan mahdollisimman pian.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Palveluverkolla on merkittävä vaikutus tarkasteltaessa kaupungin
kokonaisuutta sen osa-alueiden näkökulmasta. Oikein kohdennetuilla
ja reurssoiduilla palveluilla tasoitetaan kaupungin osien erilaisuuksia ja
taataan yhdenmukaiset palvelut kaikille kuntalaisille.
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Segregoitumiskehityksen torjuminen vaikuttaa merkittävästi väestön
terveyteen ja hyvinvointiin sekä niissä ilmenevien erojen torjuntaan ja
poistamiseen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt talousarvioaloitteen, joka koskee
Vuosaaren sote-palvelukeskus Albatrossin laajentamista ja työn
ottamista kaupungin lähivuosien investointiohjelmaan. Laajennusta
edellyttää mm. jo nyt terveysaseman ahtaat tilat ja vaikeus saada
lääkäriaikoja sekä tulevaisuudessa kasvava vanhusväestön määrä.
Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.
Lausuntoa on pyydetty myös kiinteistölautakunnalta.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440
elise.farlin(a)hel.fi
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§ 224
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien
viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä
käsiteltäväkseen:
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osastopäällikkö 11/15.5.2014
19 § Herttoniemen palvelupisteen sulkeminen 16.5.2014
kehittämispäiväksi
Terveys- ja päihdepalvelut
Osastopäällikkö 25/16.5.2014
44 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen lyhytaikaiset sulkemiset
Talous- ja tukipalvelut
Osastopäällikkö 31/13.5.2014
207 § Autovahinkoilmoitus
208 § Vahinkoilmoitus
209 § Työntekijän korvausvaatimus Haartmanin sairaalassa
kadonneesta kaulaketjusta ja korusta
Osastopäällikkö 32/15.5.2014
210 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan silmälasien
vahingoittumista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
211 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta maljakosta, Salassa
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
212 § Asiakasmaksujen palautusvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24
§ 1 mom 25 kohta
213 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista lonkkasuojahousuista,
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Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
214 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista,
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
215 § Vahingonkorvausvaatimus tilatusta injektiosta, Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
216 § Maksunpoistovaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25
kohta
Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 225
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia
virastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Virastopäällikkö 22/16.5.2014
129 § Virastopäällikön päätös Kalliolan Nuoret ry:lle myönnetyn
avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta
130 § Virastopäällikön päätös Meri-Vuosaaren työttömät ry:lle
myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta
131 § Asiakasmaksut ja perintä -yksikön perintätoiminnan ATJmaksatuksen hyväksyjät
132 § Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2014-005524
133 § Terveydenhuollon varmennepalvelun sopimusyhteyshenkilön ja
asiakkaan yhteyshenkilön nimeäminen
Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.
Käsittely
Esteelliset: Matti Toivola
Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anna Vuorjoki

Markku Vuorinen

Joonas Leppänen

Mikael Sjövall

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.05.2014.

Postiosoite
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 00530
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

11/2014

74 (78)

20.05.2014

MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
199§, 201§, 205-225§:t
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
MUUTOKSENHAKUKIELTO
200§
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
202-204§: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
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja
täyttää 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
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
199§, 201§, 205-225§:t
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
200§
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
3
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
202-204§:t
Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos
domstol.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras
 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part)
 av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads
registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under
registratorskontorets öppettid.
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En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista
dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran
om omprövning inlämnas första vardagen därefter.
Omprövningsmyndighet
Omprövning begärs hos Helsingfors stads social- och
hälsovårdsnämnd.
Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Postadress:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB10
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och
Hamnen)
(09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
(09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
(09) 310 13703 (Bildningsväsendet)
(09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
Formen för och innehållet i begäran om omprövning
Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument
uppfyller kravet på skriftlig form.
I begäran om omprövning ska uppges
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det beslut som begäran om omprövning gäller
hurdan omprövning som begärs
på vilka grunder omprövning begärs
vem som begär omprövning
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 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att
göra detta
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads
registratorskontor
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