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§ 179
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Mari Rantasen ja varatarkastajaksi jäsen Tuomas Tuuren.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 180
Ilmoitusasiat
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut
tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa):
Kaupunginvaltuusto § 173 (13.6.2018): Sosiaali- ja terveyslautakunnan
jäsenen valinta
Kaupunginvaltuusto
-myönsi Daniel Sazonoville eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
-valitsi Matias Pajulan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Kaupunginvaltuusto § 176 (13.6.2018): Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston talousarviokohdan käyttö.
Kaupunginvaltuusto § 185 (13.6.2018): Ulkokuntalaisilta tai Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 181
Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2019 ja
taloussuunnitelma vuosille 2019−2021
HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019−2021 taloussuunnitelmaksi.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 laatimisohjeet (liite 4).
Esittelijän perustelut
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija
Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion laadintaa ohjaavat kaupunginhallituksen 28.5.2018 päättämät kannanotot:
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"Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja
ja johtamisen väline. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ja seurataan talousarvion, taloussuunnitelman, käyttösuunnitelman ja tulosbudjetin
avulla. Lauta- ja johtokuntien tulee toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia hyväksyessään. Kaupunkistrategian mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen koordinaatiota vahvistetaan Helsingissä ja talousarviossa tulee esittää hyvinvoinnin ja edistämisen keskeiset toimenpiteet toimialalla.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kaupunkistrategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat toimialatasoisesti merkittäviä ja antavat riittävän kuvan toimialan toiminnasta.
Vuoden 2019 talousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastamaan
tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen
hintaindeksi) ja väestönkasvusta kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla
talousarviovalmistelun edetessä."
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen saattavat
muuttua 1.1.2021 alkaen, jos sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille ja järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja ohjaus muuttuvat.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee mietintöä hallituksen esityksistä kesän ja alkusyksyn aikana ja hallituksen tavoitteena on saada
maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta ja valinnanvapautta koskevat lakiesitykset hyväksyttyä syksyn aikana.
Helsinki osallistuu aktiivisena toimijana maakunta- ja soteuudistuksen
valmisteluun. Samaan aikana tavoitteena on, että Helsingin sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut ovat kaikilta osin kilpailukykyisiä. Riippumatta maakunta- ja soteuudistuksen etenemisestä palveluja uudistetaan
määrätietoisesti sellaisiksi, jotka helsinkiläiset haluavat jatkossakin valita. Tämä saavutetaan palveluja ja palvelurakennetta uudistamalla ja
huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan sekä saavutettavuudeltaan hyvistä, vaikuttavista ja laadukkaista monipuolisista
palveluista sekä asianmukaisista toimitiloista. Muutoksessa myönteinen
henkilöstökokemus edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja itseohjautuvuutta tukevaa valmentavaa johtamista.
Esitys vuoden 2019 talousarvioksi
Esitys sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019−2021 taloussuunnitelmaksi on esityslistan tämän asian liitteenä numero 1.
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Menot milj.
euroa
Sote yhteensä
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Vastaanottokeskukset ja
muut valtion
korvaamat
maahanmuuttopalvelut
Toimeentulotuki
Apotti ja Sotemaakuntauudistus
HUS-kuntayhtymä

TP 2017

TA 2018
2 060,6
1 453,6

Raami
2019
2 094,9
1 477,0

Muutos,
Muutos %
milj. euroa
+34,3
+1,7 %
+23,4
+1,6 %

2 046,4
1 434,2

17,4

14,5

17,9

+3,4

+23,4 %

30,9

20,5

18,0

-2,5

-12,2 %

1,8

6,3

6,3

0

0

562,0

565,7

575,7

10,0

+1,8 %

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioesitys on laadittu kaupunginhallituksen antamaan talousarvioraamiin.
Talousarvion laatimisohjeissa todetaan, että vuoden 2019 kaupungin
raamin lähtökohtana ovat kaupunkistrategian taloustavoitteet. Raamissa 2019 kaupungin toimintamenojen kasvu on mitoitettu strategian mukaisesti asiakasmäärän kasvuun ja kustannustason nousuun vähennettynä vuotuisella -0,5 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.
Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisraami kasvaa 34,3 milj. euroa (1,7
%) vuoden 2018 talousarviosta, missä merkittävimmät tekijät ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen raamin kasvu 23,4 milj. eurolla ja HUS-kuntayhtymän raamin kasvu 10 milj. eurolla (1,8 %), joka alittaa kuitenkin
vuoden 2018 ennustetun tason.
Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen nettobudjetoidun talousarviokohdan raami kasvaa 3,4 milj.
euroa (23,4 %), toimeentulotuen raami pienenee 2,5 milj. euroa (12,2
%) ja Apotti ja sote-maakuntauudistuksen raami pysyy vuoden 2018 talousarvion tasolla.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
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

13/2018

7 (58)

Asia/3
14.08.2018

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuustavoitetta toteutetaan mm.
edistämällä digitalisaatiota ja jatkamalla määrätietoista palvelurakenteen keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuottavuuden parantamista tehdään palvelujen laadusta ja niiden hyvinvointivaikutuksista
huolehtien. Oman toiminnan yksikkökustannukset ovat pääsääntöisesti
laskeneet ja yksikkökustannuksissa tavoitellaan edelleen laskua ja muiden kaupunkien keskiarvoa. Palvelujen myöntämisperusteita yhdenmukaistetaan muiden Uudenmaan kuntien kanssa.
Palvelusetelin osuutta palvelujen tuottamistapana lisätään ja selvitetään uusia palvelusetelivaihtoehtoja. Mahdollisessa valinnanvapauskokeilussa pilotoidaan asiakasseteliä eri toiminnoissa ja kokeilun edetessä otetaan käyttöön kaikki valinnanvapauslaissa mainitut asiakassetelit.
Tuetaan omaishoidon tuen käyttöä yhtenä palvelujen tuottamistapana.
Laajennetaan hallitusti aukioloaikoja osana palvelujen uudistamista
saatujen kokemusten perusteella.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa strategian toteutumista talousarvioon asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden kautta. Kokonaisuutena sitovien toiminnallisten tavoitteiden päämääränä on ohjata toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Sitovat toiminnalliset
tavoitteet on johdettu strategian kaupunkiyhteisistä kärkihankkeista ja
tavoitteista. Sosiaali- ja terveystoimialan sitovat tavoitteet ovat:
Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.
Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä.
Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa.
Toimintamme on taloudellisesti kestävää ja tuottavaa.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet on tarkemmin kuvattu liitteessä 1.
Muu toiminnalliset tavoitteet
Muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia toiminnallisia tavoitteita täydentäviä tavoitteita, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. Sosiaali- ja terveystoimialan muut toiminnalliset tavoitteet on
esitetty liitteessä 1.
Määrälliset tavoitteet
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Suoritetavoitteet pohjautuvat vuoden 2018 ennustettuun tasoon, minkä
lisäksi tavoitteissa on huomioitu toiminnallisia muutoksia. Suoritetavoitteet on esitetty liitteessä 1.
Palvelujen tuotantotapoja kehitetään vahvistamalla edelleen asiakkaan
roolia ennaltaehkäisevien toimien, itsehoidon ja digitaalisten palvelujen
avulla niin, että helsinkiläiset tekevät hyvinvointia ja terveyttä edistäviä
valintoja arjessaan.
Uudistetaan moniammatillisia, integroituja palveluja sekä kotiin ja
asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja vastaamaan
paremmin asiakastarpeita. Vakiinnutetaan edelleen vastaanottotoiminnan rinnalle ja vaihtoehdoksi kevyempiä palveluja ja sähköisiä palveluja.
Jatketaan palvelurakenteen keventämistä. Laitoshoitoa vähennetään ja
erilaisia kotiin ja muuhun asiakkaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja ja kuntoutusta lisätään.
Investoinnit
Kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman suunnittelun lähtökohtana
on vuotuinen kokonaisinvestointitaso on noin 700 milj. euroa. Kaupunkitasolla on linjattu, että toimialojen ja liikelaitosten tulee laatia tilankäyttöohjelmat ja niiden tehostamissuunnitelmat.
Tavoitteena on, että investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva. Sosiaali- ja terveystoimiala on
laatinut priorisoidun 10-vuotissuunnitelman tulevista investoinneista.
Suunnitelma sisältää myös poistuvat tilat.
Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäyttöohjelma on esityslistan tämän
asian liitteenä 2.
Irtain käyttöomaisuus
Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen omaisuuden raami on 11,95 milj.
euroa, mikä on 1,3 milj. euroa kuluvan vuoden irtaimen omaisuuden
raamia suurempi. Irtaimen omaisuuden hankinnat ovat tämän asian liitteenä 3.
Yhteenveto
Toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaiseksi.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan osalta vuoden 2019
talousarvioesitys kasvaa 1,6 %. Raamin kasvu ei kuitenkaan kata kokonaisuudessaan arvioidun väestönkasvun 1,2 % ja kustannustason
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muutoksen (arvioitu peruspalveluindeksi 2,6 %) kustannusten kasvua.
Vuoden 2019 talousarvion pohjan pitävyyden kannalta aivan keskeistä
on budjetissa pysyminen kuluvana vuonna. Kaupunginhallituksen
28.5.2018 päätöksen mukaisesti vuoden 2019 talousarviomäärärahojen taso tarkistetaan vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta (peruspalveluien hintaindeksi) ja väestönkasvusta
kaupunkistrategiassa sovitulla tavalla talousarviovalmistelun edetessä.
Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien tarkemmat suunnitelmat palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi valmistellaan käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä 2018.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet
1
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3
4

Talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 20192021
Tilankäyttöohjelma_taulukko 2018_05_21
Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2019-2028
Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami sekä taloussuunnitelman
2019-2021 laatimisohjeet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 182
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteeseen koskien lasten
ja nuorten kouluille jalkautuvia lyhytinterventiopalveluja
HEL 2018-003223 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Ville Jalovaaran ja 10 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien määrärahan lisäämistä kouluille jalkautuviin lyhytinterventiopalveluihin lapsille ja nuorille:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta, riittävyyttä ja oikea-aikaisuutta tärkeänä tekijänä
lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.
Eri ammattiryhmien määrän ja roolien sekä palvelujen muutoksia kouluilla tulee tarkastella suhteessa olemassa oleviin palveluihin. Työntekijöiden lisäämisen sijasta on tarkoituksenmukaista arvioida palvelujen
laatua osaamisen näkökulmasta sekä tarkastella eri työntekijäryhmien
tehtäviä. Psykiatristen sairaanhoitajien palkkaaminen kouluille lisäisi
entisestään oppilas- ja opiskeluhuollossa toimivien ammattilaisten määrää. Lapset ja nuoret hyötyvät ensisijaisesti siitä, että tulevat kohdatuiksi ja ymmärretyiksi yksilöinä aikuisen taholta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että panostetaan jo olemassa oleviin palveluihin ja
ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön.
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Oppilas- ja opiskeluhuollossa lasten ja nuorten tukena työskentelevät
kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja sekä lääkäri. Kaikkia ongelmia ei
ole mahdollista ehkäistä yhteisöllisellä oppilas- ja opiskeluhuollolla,
vaan osa lapsista ja nuorista tarvitsee tulevaisuudessakin yksilöllistä tukea. Erityisesti tämä koskee nuorten mielenterveyttä, koska esimerkiksi
masennus ja ahdistus yleistyvät väestössä nuoruusiässä.
Opiskeluterveydenhuollossa toimii tällä hetkellä seitsemän mielenterveystyöhön erikoistunutta sairaanhoitajaa, joille kuuluvat pääsääntöisesti 16-29 -vuotiaiden opiskelijoiden matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Sairaanhoitajat toimivat osin oppilaitoksissa ja osin keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä. Osana nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen hanketta, johon on varattu 2 milj. euroa, kokeillaan liikkuvaa tiimiä. Liikkuvan tiimiin kuuluvat psykologi, sosiaaliohjaaja ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Heidän tehtävänään on jalkautua pilottioppilaitoksissa niiden opiskelijoiden sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten pariin, jotka eivät ole löytäneet tarvitsemiaan olemassa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, sekä arvioida kyseisten palvelujen toimivuutta ja saavutettavuutta.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan henkilöstö tarvitsee osaamisen vahvistamista koululaisten ja
opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen. Terveydenhoitajien ja kuraattoreiden osaamista ja työn vaikuttavuutta voidaan lisätä perehdyttämällä heidät johonkin näyttöön perustuvaan lyhytinterventiomalliin.
Koulupsykologeilla olisi hyvä olla mahdollisuus tehdä muutakin kuin oppimiseen liittyvää työtä. Tärkeänä pidetään myös vanhemmuuden tukemista alle kouluikäisten lasten käytösoireiden hillitsemiseksi. Näiden
toimenpiteiden lisäksi arvioidaan terveydenhoitajien ja koulupsykologien määrän riittävyyttä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja tarvittavia muutoksia toteutetaan talousarvion puitteissa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Terveydenhoitajien ja kuraattorien osaamisen vahvistaminen mielenterveyden edistämiseksi mahdollistaa vaikuttavamman palvelun tuottamisen. Lisäksi se parantaa työntekijän tunnetta oman työn hallinnasta.
Terveydenhoitajan ja kuraattorin työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuullinen mahdollistuu työssä paremmin lasten ja nuorten
kanssa tehtävän intervention toteutuminen."
Esittelijän perustelut
Ville Jalovaara ja 10 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet talousarvioaloitteen, joka koskee määrärahan lisäämistä lasten ja nuorten kouluille jalkautuviin lyhytinterventiopalveluihin. Lauta- ja johtokuntien on
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käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti
talousarvioehdotusten kanssa.
Lausuntoa on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi myös
kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet
1

Talousarvioaloite_Ville Jalovaara_Kvsto 14032018 15

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 183
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon talousarvioaloitteesta koskien asumisneuvonnan vahvistamista ja häätöjen ehkäisyä
HEL 2018-003229 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310
58283
leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
marja.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu
Maria Ohisalon ja 24 muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen asumisneuvonnan vahvistamisesta ja häätöjen ehkäisystä:
Asumisneuvonnasta
Asumisneuvonnalla pyritään ratkaisemaan mm. vuokravelan, häiritsevän elämän tai asunnon huonosta hoidosta johtuvia ongelmia, ottaen
huomioon kaikkien osapuolten näkökulmat. Asumisneuvonnan tavoite
on turvata väestön asumisen ongelmiin liittyvät tarpeet yhteen sovitetuilla, oikea-aikaisilla ja räätälöidyillä palveluilla.
Tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimessa on 16 asumisneuvojaa. Heidän lisäkseen tiimissä on myös psykiatrinen sairaanhoitaja ja asumiskummitoiminnan hanketyöntekijä. Asumisneuvontapalvelua tarjotaan
sosiaalityön toimipisteissä alueen asukkaille ja viidessä Helsingin kauPostiosoite
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pungin asunnot Oy:n (Heka Oy) alueyhtiöissä. Lisäksi asumisneuvontapalvelua tarjotaan toimeksiantosopimuksella kymmenessä Heka Oy:n
alueyhtiössä.
Asumisneuvonta on saanut ARA-rahoitusta toimintaansa vuosittain pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmasta. Viime vuodelle on
haettu avustusta 237 500 euroa, mutta päätöstä ei ole vielä tullut. Summa kattaa 28 prosenttia asumisneuvonnan henkilöstökuluista.
Häädöistä Helsingissä ja asumisneuvonnan vaikuttavuudesta
Helsingissä häädöt lisääntyivät vuodesta 2016 (245 kpl) vuoteen 2017
(372 kpl) huolimatta siitä, että Heka Oy:n häädöt vähenivät. Suurin osa
kasvusta johtui yksityisen vuokra-asuntokannan häädöistä (127 kpl).
Heka Oy:llä on noin 48 000 vuokra-asuntoa. Heka Oy:n alueyhtiöiden
vuokrasaamiset ovat keskimäärin pienempiä niissä yhtiöissä, joissa on
asumisneuvoja. Nykyään yhä useampi vuokravelkatilanne saadaan
hallintaan yhteistyössä entistä aiemmin. Vuonna 2017 vuokraveloista
johtuvia häätöjä toteutui Heka Oy:n alueyhtiöissä 85 kappaletta. Erityisesti alkuvuodesta 2017 akuutit vuokravelkatilanteet lisääntyivät, kun
perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin Kelaan. Siitä huolimatta
Heka Oy:n vireille pannut käräjäoikeuteen edenneet häädöt vähenivät
26 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017.
Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta toteaa 10.4.2018: ”Asumisneuvontatoiminnalla on ollut merkittävä häätöjä vähentävä vaikutus.
Asumisneuvonnan asiakasmäärät ovat olleet kasvussa Helsingin kasvavan asukasmäärän vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee varmistaa asumisneuvontatoiminnan riittävyys kasvavaan asiakasmäärään
nähden.”
Neljän uuden työntekijän lisäresursointi
Aloitteessa esitetään neljän uuden työntekijän lisäresursointia asumisneuvontaan, jotta häätöjä ja esimerkiksi vuokrarästien kertymistä sekä
asuinyhteisöjen sisäisiä konfliktitilanteita voidaan jatkossa ehkäistä tehokkaammin. Neljän asumisneuvojan palkkakustannukset olisivat noin
190 000 euroa vuodessa. Mahdollisia muutoksia voidaan tehdä talousarvion puitteissa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Asumisneuvonta on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi vuokravelkojen, häätöjen ja muiden asumisen ongelmien ehkäisyssä. Asuminen on
yksi ihmisen perustarpeista. Erityisesti asunnottomuus syrjäyttää tutki-
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mustenkin mukaan nopeasti, joten sen torjuminen lisää ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu valtuutettu Maria Ohisalon ja 24
muun valtuutetun tehtyyn talousarvioaloitteeseen 28.8.2018 mennessä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310
58283
leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
marja.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Asumisneuvonnan vahvistaminen ja häätöjen ehkäisy

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 184
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien kaupunkilaisille jaettavaa valinnanvapausopasta
HEL 2018-002600 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939
matleena.mikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu
Thomas Wallgrenin ja 9 muun talousarvioaloitteesta koskien kaupunkilaisille jaettavaa valinnanvapausopasta:
"Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on menossa eduskunnan hyväksyttäväksi. Mikäli
8.3.2018 annettu lakiehdotus hyväksytään, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeistaminen
valinnanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on tämän jälkeen maakunnan tehtävä, eikä Helsingin kaupungilla ole enää roolia tässä tehtävässä.
Asiakkaiden neuvonta
Valinnanvapauslakia koskevan ehdotuksen mukaan maakunnan on
huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa valinnanvapauden
käyttämiseksi. Maakunnan on muun muassa ylläpidettävä asiakkaita
varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista ja asiakassetelipalPostiosoite
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veluntuottajista. Myös suoran valinnan palveluiden tuottajan tulisi antaa
asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia
palveluja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.
Hallituksen 8.3.2018 antaman lain esitysluonnoksen § 59 mukaan palveluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto muun muassa koko
verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Laissa
määritellyt julkistettavat tiedot ovat näin ollen asiakkaiden hyödynnettävissä ja lainsäädännön näkökulmasta nämä tiedot voidaan antaa asiakkaille heidän tehdessä valintoja palveluntuottajista.
Maakunta määrittelee toimintansa osalta viime kädessä sen, miten ja
millä tavoin asiakasohjaus, palveluntuottajien valvonta ja asiakkaiden
neuvonta palveluntuottajien valinnassa käytännön tasolla järjestetään.
Valinnanvapauspilotti
Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauspilotin hankehakuun yhdessä muiden Uudenmaan kuntien kanssa ja saanut pilotteihin 50 milj. euroa. Pilottirahoitus
on sidottu valinnanvapauslain hyväksymiseen. Mikäli eduskunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla ja Helsingissä päästään ennakolta kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista toimintaa sekä
rakentamaan uudenlaisia toimintatapoja.
Piloteissa luodaan ja kokeillaan erilaisia asiakasohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. Pilotin aikana rakennetaan myös välineet
asiakkaiden neuvontaan ja tuottajien valintaan huomioiden nykyteknologia sekä asiakkaiden erityistarpeet. Pilotin toteutuessa näiden välineiden rakentamiseen saadaan rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön
myöntämän pilottirahoituksen kautta. Asiakkaiden neuvonnan välineet
tulevat olemaan koko pilottialueella yhteneväiset ja välineet voivat olla
esimerkiksi sähköisiä tai painettuun muotoon tehtyjä oppaita sekä henkilökohtaista neuvontaa.
Pilotissa keskeistä on varmistaa asiakkaiden todellinen valinnan mahdollisuus ja pilotissa tullaan panostamaan asiakkaiden neuvontaan sekä vertailumahdollisuuksiin. Uudenmaan valinnanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakaspolun luominen, joka tarkoittaa muun
muassa sitä, että asiakkaat saavat tarvittavan avun ja tuen tuottajista
valintojensa pohjaksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän voi itse vaikuttaa omien palvelujensa suunnitteluun ja valintaan sekä saada tarvittavan avun ja tuen
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tuottajista valintojensa pohjaksi. Valinnanvapauslain toteutuessa on erityisen tärkeää rakentaa ja tarjota asiakkaalle välineet."
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Thomas Wallgren ja 9 muuta valtuutettua ovat tehneet talousarvioaloitteen määrärahojen varaamisesta valinnanvapauden oppaan teettämiseen ja jakeluun. Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 28.8.2018
mennessä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939
matleena.mikkonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Thomas Wallgren ym. talousarvioaloite Kvsto 28.2.2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
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

13/2018

19 (58)

Asia/7
14.08.2018

§ 185
Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista
HEL 2018-007573 T 03 00 00

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Asiakasmaksupäällikkö Anna-Maija Kääriäinen ja lakimies Jonna
Lindqvist olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyssä.
Jäsen Sandra Hagman pyysi asian pöydälle.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302
jonna.lindqvist(a)hel.fi
Anna-Maija Kääriäinen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 09 310 43604
annamaija.kaariainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista:
"1 luku. Yleiset säännökset/1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §. Lain tarkoitus/1 §. Lagens syfte
Esityksessä uudesta laista sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista on monia hyviä selkeytyksiä. Maksujen perusteita yhdenmukaistetaan ja tarkennetaan. Jatkossa maksuja peritään vain niistä palveluista, joiden maksuista säädetään ehdotuksessa. Tämä yhdenmukaistaa
käytäntöjä. Maksuhuojennuksen tarjoaminen asiakkaalle toimeentulotuen hakemisen sijaan on selkeä parannus verrattuna nykytilaan. Lain
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tavoitteena on turvata asiakkaalle vähintään välttämättömät tulot muihin maksuihin ja elämiseen kuin palveluista perittäviin maksuihin.
Esityksen vaikutusta kunnan asiakasmaksukertymään on hankala arvioida. Valtakunnalliseen laskentaan perustuva arvio on, että lain vaikutukset olisivat maksukertymää kasvattavasti noin 76 miljoonaa euroa,
ja kertymää vähentävästi noin 82 miljoonaa euroa. Helsingin laskennalliseksi osuudeksi on arvioitu noin 10,8 %.
Merkittävää asiakasmaksukertymän osalta on edelleen se, periikö kunta/maakunta maksut lain määräämällä enimmäistasolla vai käyttääkö
se mahdollisuuttaan määrittää maksut laissa esitettyä enimmäistasoa
alhaisimmaksi. Esimerkiksi Helsingissä ei tällä hetkellä peritä terveyskeskusmaksuja.
2 §. Soveltamisala/ 2 §. Tillämpningsområde
3 §. Määritelmät/ 3 §. Definitioner
Esityksessä ei tällä hetkellä määritellä käyntiä. Käynti käsitteenä tulisi
määritellä laissa. Esimerkiksi suun terveydenhuollossa monihuone- tai
kerralla kuntoon -mallissa jokaisen ammattilaisen kontaktista muodostuu tilastollinen käynti, vaikka asiakkaan kannalta kyse on vain yhdestä
käynnistä terveydenhuollon toimipisteessä. Tällöin asiakkaalta peritään
perusmaksu. Samaan fyysiseen asiointiin voi myös perinteisessä toimintamallissa liittyä useamman ammattilaisen kontakteja; hammaslääkärin tekemä tutkimus, hammas- tai röntgenhoitajan ottama panoraamatomografiakuva ja suuhygienistin antamaa kiinnityskudossairauksien
hoitoa. Käynnin määritelmän tulisi olla yhtenevä kaikissa tilastoinneissa.
Esityksessä käytetään määritelmää maakunta. Mikäli lain on tarkoitus
tulla voimaan huolimatta maakuntauudistuksesta tai mahdollisesti jo
ennen kuin maakunnat perustetaan, tulisi lainsäädännön määritelmään
lisätä myös kunnat, kuntayhtymät ja muut mahdolliset toimijat.
4 §. Palvelusta perittävä maksu/ 4 §. Avgift för tjänster
Esityksessä huomioidaan hyvin, että maksu saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maakunta voi myös
päättää itse, ettei maksulliseksi säädetystä palvelusta tarvitse periä
maksua.
Hallituksen esityksessä on hyvin huomioitu se, että maakunnan tai kuntayhtymän ostopalveluna hankkimista palveluista on perittävä samat
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maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itsensä järjestämistä vastaavista palveluista.
Hallituksen esityksessä on hyvä, että alle 18-vuotiaat eivät maksaisi
ehdotetun vammaisuuden perusteella järjestettäviä erityispalveluja koskevan lain mukaiseen osavuorokautiseen valmennukseen ja tukeen,
asumisen tukeen, lyhytaikaiseen huolenpitoon tai päiväaikaiseen toimintaan liittyviä ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.
5 §. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen/ 5 §. Avgift som sänks
eller inte tas ut
Esityksessä velvoitetaan maakunnan asiakasmaksujen alentamiseen
tai perimättä jättämiseen sekä vahvistetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa kansaneläkelaitoksen perustoimeentulotukeen. Pykälän kirjoittaminen velvoittavammaksi on toimiva ratkaisu, sillä käytännössä kunnat eivät ole laajasti
soveltaneet nykyisen lain vastaavaa pykälää.
Erityisen tärkeää on, että asiakas saa riittävästi neuvontaa ja ohjausta,
kuinka hakea maksuun alennusta. Samalla korostuu myös palveluohjauksen tärkeys. Tässä ohessa annetaan asiakkaalle myös tietoa maksunalennuskäytännöistä.
Esitys jättää maakunnan harkittavaksi, kuka ammattilainen koordinoi
huojennusten hakemista. Esityksessä ei tarkemmin määritetä prosessin etenemistä ja miten kansaneläkelaitos auttaa maakuntaa asiakkaan
maksukyvyn selvittämisessä eli milloin tulosidonnainen asiakasmaksu
vaarantaa asiakkaan toimeentulotuen edellytyksiä taikka asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai muun elatusvastuun toteuttamista.
On huomattava, että kunnan tehtäviin ei 1.1.2017 alkaen ole enää kuulunut asiakkaan perustoimeentulotuen laskelman laatiminen.
Maksun perimättä jättäminen on huomioitava maakunnan tulokertymässä. Käytännössä tämän arvioiminen nyt on haasteellista.
6 §. Maksun periminen/ 6 §. Uttag av avgift
Esityksen mukaan oikaisuvaatimusohje on aina liitettävä laskuun. On
selkeää, että oikaisuvaatimusohje tulee liittää mukaan aina, oli kyse tasasuuruisesta laskusta tai maksukyvyn mukaan määräytyvästä tulosidonnaisesta maksusta annettavasta päätöksestä. Esitetty velvollisuus
oikaisuvaatimuksen liittämisestä laskuun tulee yhdenmukaistamaan
kuntien erilaisia käytäntöjä.
7 §. Päätös tulosidonnaisesta maksusta/ 7 §. Beslut om inkomstbunden
avgift
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Esityksen mukaan päätöksen tulosidonnaisesta asiakasmaksusta tekee jatkossakin viranhaltija. Tämä on perusteltua. Päätöksen yhtenäiset kriteerit selkeyttävät ja yhtenäistävät päätöskäytäntöä koko maassa. On selkeää, että oikaisuvaatimusohje tulee aina liittää mukaan
maksukyvyn mukaan määräytyvästä tulosidonnaisesta maksusta annettavaan päätökseen. Tulisiko päätökseen sisällyttää myös asiakkaan
tulotiedot?
2 luku. Maksuttomat palvelut/ 2 kap. Avgiftsfria tjänster
8 §. Maksuttomat sosiaalipalvelut/ 8 §. Avgiftsfria socialtjänster
Esityksen mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista vastaavat palvelut olisivat edelleen pääosin maksuttomia. Valmennukseen ja tukeen, lyhytaikaiseen huolenpitoon ja päiväaikaiseen
toimintaan liittyvät tarpeelliset kuljetukset, joita henkilö tarvitsee voidakseen käyttää palvelua, olisivat maksuttomia. Tämä tekee eri vammaryhmien kohtelusta yhdenvertaista. Tällä hetkellä vain erityishuollon
saamiseksi tehdyt matkat ovat maksuttomia. Muutos tulee pienentämään maakunnan saamia asiakasmaksutuloja, joka on hyvä huomioida
jatkossa. Lakiehdotuksesta (s.176) puuttuu 8 §:n maksuttomien sosiaalipalvelujen joukosta kohdasta 3 vammaispalvelulain mukaisten palvelujen joukosta maksuttomat kuljetukset, joka olisi hyvä olla samassa
kohdassa.
9 §. Maksuttomat terveyspalvelut/ 9 §. Avgiftsfria hälsotjänster
Esityksen mukaan sairaanhoidon palvelut pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaalle olisivat maksuttomia. Tällä hetkellä lääkärikäynneistä veloitetaan asiakasta ja sairaalahoidosta peritään oma maksunsa ja tällöin palveluasumisen palvelumaksu on keskeytyksessä. Uusi käytäntö yksinkertaistaa ja vähentää hallinnollista työtä: sairaalajaksot ovat tehostetun palveluasumisen asiakkaalle maksuttomia, mutta
hän maksaa palveluasumisen asiakasmaksut myös sairaalajaksojen
ajalta.
Alle 18-vuotiaiden suun terveydenhuollon palveluiden maksuttomuutta
ei ole yksiselitteisesti ilmaistu. Kattaako kohta 8 myös suun terveydenhuoltoon kuuluvan sairaanhoidon? Entä 17-vuotiaan nuoren, joka ei
kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin, ennalta ehkäisevät suun terveydenhuollon palvelut?
3 luku. Maksukatto / 3 kap. Avgiftstak
10 §. Maksukatto/ 10 §. Avgiftstak
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Esityksen mukaan maksukaton jaksoksi on edelleen määritetty kalenterivuosi. Hallituksen esityksessä esiin tuotu huomio, että maksukaton
jakso olisi 12 kuukautta kalenterivuoden sijaan, on kuitenkin tavoiteltava. Tällä hetkellä tekniset valmiudet eivät mahdollista kalenterivuodesta
poikkeavaa jaksotusta. Kalenterivuosi on käytännössä huono, koska
sairaudet eivät ala tammikuussa. Tästä voi seurata kohtuuttomat maksut, jos hoidot ovat alkaneet syksyllä ja jatkuneet seuraavan vuoden
puolelle.
Nykyisten välimaksukattojen seuraaminen on ollut hankalaa ja välimaksukattojen poistaminen on toimiva ratkaisu.
11 §. Maksukattoa kerryttävät palvelut/ 11 §. De tjänster som räknas in
i avgiftstaket
Esityksen mukainen sairaanhoitopalvelujen muuttuminen maksuttomiksi tehostetun palveluasumisen asiakkaille on positiivinen uudistus.
Maksukaton laajentaminen myös kotisairaanhoidon ja kotisairaalan
maksuihin on johdonmukaista. Yhdenmukaista on, että lyhytaikaishoito
riippumatta siitä järjestetäänkö se laitospalveluna vai palveluasumisena
kerryttää maksukattoa samalla tavalla. Maksukaton laajentaminen suun
ja terveydenhuollon palveluihin tukee tavoitetta, jonka mukaan asiakasmaksujärjestelmää kehitetään suuntaan, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut eivät muodostuisi palvelujen käytön esteeksi ja
siten edelleen lisäisi terveys- ja hyvinvointieroja väestössä.
12 §. Maksujen seuranta/ 12 §. Uppföljning av avgifter
Esityksen mukaan jatkossa maakunta seuraa maksuja ja asiakkaan
maksukaton kertymistä ja maakunnan on annettava asiakkaalle kirjallinen tieto maksukaton ylittymisestä. Käytännössä tämä tulee toteuttamaan yhdenvertaisuutta maksukaton soveltamisen suhteen.
4 luku. Tasasuuruiset maksut/ 4 kap. Jämnstora avgifter
13 §. Sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoito/ 13 §. Öppensjukvård vid social- och hälsocentral
Esityksessä määritetään enimmäishinta vastaanotoille ja kiireelliselle
terveydenhuollolle. Terveysaseman asiakasmaksut ovat jatkossa sekä
lääkärin että hoitajan vastaanotoissa sekä kiireellisestä terveydenhuollosta. On toimivaa, että esityksessä on täsmennetty, että jos asiakkaan
käynti johtuu samasta syystä, voidaan periä vain yksi maksu.
Esitys asettaa maksujen enimmäismäärät ja jättää näin maakunnalle
harkintavallan maksuista, niiden suuruudesta tai niistä luopumisesta.
Sosiaali- ja terveyskeskusmaksuna maakunta voi periä asiakkaalta kiiPostiosoite
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reettömästä lääkärinvastaanotosta enintään 20,60 euroa ja sairaanhoitajan vastaanotosta enintään 11,40 euroa.
Etäpalvelun huomioiminen lain tasolla on toimiva ja nykypäivän mukainen ratkaisu. On johdonmukaista että etäpalveluna annettavasta hoidosta, palvelusta tai terapiasta voidaan periä 1 momentin mukainen
maksu (13 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22§, 23§).
Etäpalveluiden tulkinta voi kuitenkin olla ongelmallista arvioitaessa onko annettu palvelu ratkaissut asiakkaan ongelman, onko annettu palvelu ollut kiireellistä vai kiireetöntä.
Palvelut sosiaalihuollossa ovat tällä hetkellä pitkälti maksuttomia (esim.
sosiaalityö, sosiaaliohjaus, vammaispalvelulain mukaiset erityispalvelut
jne.) Lakia kannattaisi täsmentää sosiaalihuollon etäpalvelujen osalta.
14 §. Sairaalan poliklinikkakäynti/ 14 §. Besök på sjukhuspoliklinik
Esityksen ehdotus kiireellisen lääkärin hoidon maksun yhtenäistämiseksi sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja sairaalan yhteispäivystyksessä
yhdenmukaistaa maksuja. Se mahdollistaa toimijoiden yhteistyötä sekä
tulevaisuuden uusia tapoja järjestää kiireellistä hoitoa.
15 §. Avosairaanhoitoon ja poliklinikkakäyntiin liittyvät tutkimukset/ 15
§. Undersökningar inom öppen sjukvård och vid poliklinikbesök
Esityksen ohjeistus voi aiheuttaa tulkintaongelmia esimerkiksi siitä onko moniongelmaisen käynti päihteisiin liittyvä jos samalla käynnillä annetaan valistusta päihteettömyydestä ja hoidetaan verenpainetta.
Esityksessä tuodaan esiin 13§ ja 14§ tarkoitettuihin palveluihin välittömästi liittyvät välttämättömät tutkimukset. Aiheuttaako välttämättömyyden ja välittömyyden tulkinta asiakkaalle epätietoisuutta maksuista, joita häneltä voidaan periä?
16 §. Päiväkirurginen toimenpide/ 16 §. Dagkirurgiskt ingrepp
Esityksen ohjeistus päiväkirurgisen toimenpiteen maksusta on toimiva.
17 § Suun terveydenhuolto/ 17 §. Mun- och tandvård
Esityksen mukaan erikoismateriaalista ei jatkossa peritä maksua. Erikoismateriaalin määrittely on käytännössä vaikeaa, joten ehdotus on
perusteltu. Toimenpidekoodin sisältämistä materiaaleista, joihin ei sisälly ulkoa hankittavia hammasteknisiä työvaiheita, ei kuuluisi periä
maksua, esim. EBB10 Hampaan keinojuuren eli implantin asettaminen.
”Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus” tässä voisi
täsmentää tarkoitetaanko kuvauksella kokonaisuutta, joka sisältää
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myös tarvittavat, tarkentavat lisäkuvat (hammaskuvat). Onko tarkoitus
soveltaa kohtaa myös lateraalikalloröntgenkuvan kohdalla? Kartiokeilatietokonetomografia-kuvantaminen yleistyy, ja se on tavanomaista tomografiaa vaativampi toimenpide, mikä olisi peruste korkeammalle
maksulle.
Esityksen ehdotus, että maakunta perisi hammastekniset kulut, on hyvä. Tulevaisuudessa voisi harkita, että käyntimaksussa ei olisi porrastusta ammattiryhmittäin. Jos halutaan tehdä eroa ammattiryhmien välille, olisi se mahdollista tehdä toimenpidehinnoissa. Suuhygienistien toimenpiteet ovat selkeästi oma ryhmänsä ja erikoishammaslääkärit puolestaan tekevät keskimäärin vaikeampia toimenpiteitä. Varsinkin, kun
suuhygienistin terveydenedistämisen käyntejä suunnitellaan maksuttomiksi.
Käynnin perusmaksussa ei mainita hammashoitajaa. Hoitaja voi ottaa
esim. röntgenkuvia ja tehdä terveydenedistämistä. Tulisiko todellisia
kustannuksia selkeyttää pykälän kolmannen momentin kohdalla? Kustannusten periminen esim. vahingoittuneesta oikomislaitteesta tai hammasteknisestä työstä: olisi määriteltävä tarkemmin, mitä tarkoitetaan
todellisilla kustannuksilla.
18 § Erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet suunhoidon yksikössä/ 18
§. Vårdåtgärder inom den specialiserade sjukvården vid mun- och
tandvårdsenheter
Kriteerien tulisi olla yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteiden kanssa.
Nyt ulkopuolelle jää lapsena hoitamatta jäänyt A II 2 -tyyppinen purenta, johon liittyy hampaiden kulumista, leukaniveloireita, toimintarajoitteita. Kyseessä ei ole kuitenkaan synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö.
19 §. Terapia/ 19 §. Terapi
Tulisi harkita, että myös suun terveydenhuollossa järjestettävistä terapioista, kuten lihavuuden ehkäisyohjelman mukaisista ravitsemusterapioista tai kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden fysioterapioista voidaan periä tässä pykälässä tarkoitettu maksu
20 §. Sarjassa annettava hoito/ 20 §. Vård i serie
Esityksen mukaan maksun perimiselle ei ole enimmäisrajaa. Tämä on
muutos nykyiseen asiakasmaksuasetukseen, jonka mukaan maksu
saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Välimaksukaton poistaminen sarjassa annettavasta hoidosta ja maakunnan velvollisuus seurata maksukattoa lisää asiakkaiden yhdenmukaista kohtelua.
Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
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

13/2018

26 (58)

Asia/7
14.08.2018

21 §. Tilapäinen kotipalvelu/ 21 §. Tillfällig hemservice
Esitys määrittää selkeästi euromääräisen hinnan annettavasta tilapäisestä kotipalvelusta. Esityksessä tilapäinen asiakkuus on määritetty alle kolmen kuukauden mittaiseksi, tällä hetkellä tilapäisyydeksi on määritetty Helsingissä kaksi kuukautta, jos käyntejä on harvemmin kuin kerran viikossa. Tilapäisen kotipalvelun hinnoittelu eri pituisilla käynneillä
eri hintaisena voi käytännössä olla monimutkaista. Tästä on Helsingissä luovuttu.
22 §. Tilapäinen kotisairaanhoito/ 22 §. Tillfällig hemsjukvård
Esityksen mukaan maakunta voi periä tilapäisestä terveydenhuoltolain
25 §:n 1 momentissa tarkoitetusta esimerkiksi hammaslääkärin suorittamalta kotikäynniltä 18,90 euroa. Sisältääkö hammaslääkärin asiakasmaksu kotikäynniltä myös hammaslääkärin kotikäynnillä suorittamat
suun terveydenhuollon toimenpiteet?
23 §. Tilapäinen kotisairaalahoito/ 23 §. Tillfällig hemsjukhusvård
Esityksen mukaan maksun voi periä riippumatta siitä annetaanko kotisairaalahoitoa perusterveydenhuollon vai erikoissairaalanhoidon palveluna vai näiden yhdistelmänä. Muutos yhdenmukaistaa kotisairaalahoidosta perittäviä maksuja.
24 §. Lyhytaikainen perhehoito/ 24 §. Kortvarig familjevård
25 §. Lyhytaikainen asumispalvelu/ 25 §. Kortvarig boendeservice
26 §. Lyhytaikainen laitoshoito tai -palvelu/ 26 §. Kortvarig sluten vård
eller kortvarig service på en institution
Esityksen mukaan lyhytaikainen päihderiippuvuuden hoito hoitolaitoksessa määritetään muiden laitoshoitojen kanssa eri hinnoitteluun kuin
psykiatrinen hoito. Olisiko perusteltua, että lyhytaikainen päihderiippuvuuden laitoshoito hinnoiteltaisiin samoin psykiatrian lyhytaikaisen laitoshoidon kanssa, jottei hinnoittelu olisi esteenä hoitoon hakeutumiseen?
27 §. Osavuorokausihoito/ 27 §. Vård under en del av dygnet
28 §. Asiakkaan siirtyminen palvelujen välillä/ 28 §. Förflyttning av kunden mellan tjänster
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Esityksen mukaan asiakkaan siirtyessä asumispalvelun, laitoshoidon
tai laitospalvelun yksiköstä toiseen asumispalvelun, laitoshoidon tai laitospalvelun yksikköön saman kalenterivuorokauden aikana, maakunta
ei saa periä asiakkaalta kyseisenä päivänä lähtöpäivän maksua. Ehdotus yhdenmukaistaa käytäntöä sekä varmistaa, että asiakkaalle ei aiheudu kohtuutonta taloudellista haastetta.
29 §. Lääkinnällinen kuntoutus/ 29 §. Medicinsk rehabilitering
30 §. Omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaan aikaiset palvelut/ §. Tjänster när personer som vårdar en anhörig eller närstående
är lediga
31 §. Ensihoitopalvelu/ 31 §. Prehospital akutsjukvård
32 §. Lääkärintodistus ja –lausunto/ 32 §. Läkarintyg och läkarutlåtande
33 §. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu/ 33 §. Oanvända eller
icke-avbokade tjänster
Esityksessä sakkomaksua käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta suunnitellaan laajennettavan kaikkiin alle 18-vuotiaisiin, ellei sitä
ole pidettävä kohtuuttomana. Yleensä vanhemmat hoitavat alle 15-vuotiaiden asiat ja ovat siten vastuussa myös lastensa vastaanottoajoista.
Ehdotus on perusteltu.
Mahdollisuuksien mukaan voisi harkita myös harkita mahdollisuutta
porrastaa sakkomaksuja sen mukaisesti, minkälainen haitta käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta palveluntuottajalle muodostuu. Esimerkiksi:
Kaksiportaisesti: 1) potilas jäänyt saapumatta perumatta aikaansa ja 2)
potilas perunut ajan, mutta viimetingassa, jolloin tilalle ei ole saatu toista potilasta (vaikka asiakas peruuttaisi ajan 5 min ennen aikaansa, siitä
syntyy hukkaa, mutta vähemmän kuin 1-kohdassa: ammattilainen voi
siirtyä tekemään muuta työtä, eikä hänen tarvitse odottaa tuleekohan
asiakas paikalle)
Lisäksi voisi olla korotettu sakkomaksu tilanteissa, joissa asiakas toistuvasti lyhyen ajan sisään jättää peruuttamatta aikansa. Tosin tämä on
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ongelmallinen syrjäytymisvaarassa olevien potilaiden kohdalla, joiden
kohdalla palveluntuottaja voisi käyttää harkintaa
Sakkomaksun pitäisi lisäksi olla jossain määrin suhteutettu aiheutettuun haittaan myös siinä mielessä, mille ammattilaiselle aika on varattu.
On eri kustannusvaikutus jättää esim. suun terveydenhuollossa suuhygienistiaika käyttämättä kuin erikoishammaslääkäri-hoitaja -tiimin erikoispitkä aika.
5. luku Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut/ 5 kap. Avgifter som fastställs enligt betalningsförmågan
34 §. Maksun periminen maksukyvyn mukaan/ 34 §. Uttag av avgift enligt betalningsförmågan
Tehostetun palveluasumisen tuominen lain piiriin selkeyttää tehostetun
palveluasumisen ja laitoshoidon asiakasmaksun määrittelyä sekä edesauttaa asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua.
35 §. Kotona annettava palvelu/ 35 §. Service i hemmet
Esityksen ehdotus maksun määräytymisestä palvelun hoitosuunnitelman määrittämien palvelutuntien ja perheen koon ja asiakkaan maksukyvyn mukaisesti on myönteistä. Kotihoidon palvelutuntien mukainen
maksu on toimiva ratkaisu sillä sen pohjalta voidaan myös palvelusetelin/asiakassetelin omavastuuta kehittää vastaamaan kunnallista kotihoidon asiakasmaksua. On hyvä, että puolisoiden yhteenlasketusta palvelujen määrästä ja yhteenlasketuista tuloista lasketaan kummallekin
oman palvelun määrän mukainen maksu.
Esityksessä otetaan kantaan kotiin annettujen palvelujen pilkkomiseen
moniin eri maksuihin. Tulee huomioida, että asiakkaalla voi olla kuukausimaksun lisäksi useita eri tukipalvelumaksuja (esimerkiksi turvapuhelin, sauna, siivous) sekä lyhytaikaishoidon maksuja sekä palvelusetelillä ostettuja palveluja. Asiakkaiden palvelukokonaisuuden suunnittelu on haasteellista, sillä usein asiakkaalle tulee pikkuhiljaa useita eri
palveluja, ja tällöin tulisi pystyä arvioimaan asiakkaan maksukykyä.
36 §. Kotona annettavasta palvelusta perittävän maksun perusteena
olevat tulot/ 36 §. De inkomster som avgiften för service i hemmet utgår
från
Asiakasmaksun perusteena olevat tulot esityksen mukaisesti.
37 §. Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito/ 37 §. Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig sluten vård
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Esityksen linjaus, että tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon maksuperusteet ovat mahdollisimman yhteneväiset, on toimiva ja yhtenäistää kansallisella tasolla käytäntöjä.
Esityksessä on määritelty vähimmäiskäyttövaran euromääriksi tehostetussa palveluasumisessa 160 euroa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
108 euroa. Vähimmäismäärän asettaminen yhdenmukaistaa käytäntöä
koko maassa, mutta vähimmäismääränä jättää maakunnalle myös harkinnanvaran. Tehostetun palveluasumisen käyttövara on tällä hetkellä
Helsingissä 245 euroa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 108 euroa.
Käyttövaran sisältö tulisi määritellä, esimerkiksi tuleeko sillä korvata käsikauppalääkkeet ja terveydenhuollon itsehoitotarvikkeet, joita asiakas
ei saa maksuttomana.
38 §. Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta
laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot/ 38 §. De inkomster som avgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg eller långvarig sluten vård utgår från
On hyvä, että tehostettu palveluasuminen ja sen maksun määräytyminen on tuotu lain piiriin.
Esityksen mukaan kertaluonteisia tai satunnaisia tuloja ei jatkossa huomioida. Tämä selkeyttää asiakasmaksupäätösten tekoa. Hallituksen
esityksessä esitetty kolmen kuukauden aikaraja selkeyttää asiakkaan
näkökulmasta taloudellisen kokonaistilan arviota.
Pykälässä viitataan tuloista tehtäviin vähennykseen pykälän 40 §:n mukaan. Kuitenkin tuloista tehtävät vähennykset on määritelty pykälässä
41 § ja tehostetun palveluasumisen maksua määrättäessä pykälässä
42 §.
39 §. Pitkäaikainen perhehoito/ 39 §. Långvarig familjevård
Esityksen mukaan perhehoito rinnastetaan avopalveluihin ja perhehoitoa saavalle asiakkaalle olisi jätettävä hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä vähintään 200 euroa kuukaudessa. Tämä on asiakasnäkökulmasta hyvä parannus.
40 §. Laskennallinen metsätulo/ 40 §. Kalkylerad inkomst av skog
On hyvä, että metsätulon huomioiminen jää myös uuteen lakiin.
41 §. Tuloista tehtävät vähennykset/ 41 §. Avdrag från inkomsterna
Esitys linjaa kuinka kauan asiakkaan todelliset asumismenot huomioidaan vähennyksenä asiakkaan siirtyessä pitkäaikaiseen asumispalvePostiosoite
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luun tai laitoshoitoon. Asumismenojen huomioiminen laissa määritellyn
ajan olisi selkeyttävä ja asiakaslähtöinen ratkaisu.
Pariskuntien kohdalta olisi hyvä saada lakiin lisäselvitystä siitä miten
huomioidaan yhteiseen asuntoon asumaan jäävän puolison tilanne.
42 §. Tuloista tehtävät vähennykset tehostetun palveluasumisen maksua määrättäessä/ 2 §. Avdrag från inkomsterna vid fastställande av
avgift för serviceboende med heldygnsomsorg
Esityksen mukaan asiakkaan tuloista vähennetään tehostetusta palveluasumisesta aiheutuvat asumismenot, joista on vähennetty valtion varoista maksettava asumistuki. Lääkkeet ja muut tarvikkeet, joista asiakas on oikeutettu kansaneläkelaitoksen korvauksiin, vähennetään korkeintaan lääkkeiden vuosiomavastuun eli lääkekaton suuruisena.
Muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset huomioidaan
hakemuksesta ja siltä osin kuin terveydenhuollon ammattihenkilö arvioinut ne välttämättömiksi. Tähän tarvitaan tarkempaa linjausta vielä
käytäntöön.
43 §. Maksun määrääminen/ 43 §. Fastställande av avgift
Ulosoton huomioiminen maksua määrättäessä tulisi saada uuteen asiakasmaksulakiin. Suurissa kunnissa ulosotto huomioidaan vähennyksenä. Miten maakunnassa toimitaan?
6 luku. Muut maksut/ 6 kap. Övriga avgifter
44 §. Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut/ 44 §. Stödtjänster och boendeservicerelaterade tjänster
Maakunnan tulee määrittää selkeät raamit pykälän pohjalta. Asiakas,
jonka kaupunki on sijoittanut yksityiseen palvelutaloon saa talosta samat palvelut kuin kaupungin omassa talossa eli tarvitsemansa hoidon,
ateriat jne. Esimerkiksi lääkkeet, vaipat, kampaajan asiakas maksaa itse Myös muut tukipalvelut maksaa itse
45 §. Avopalveluun tai -hoitoon liittyvä ylläpito/ 45 §. Uppehälle i samband med sociala insatser eller öppen vård
46 §. Vammaisuuden perusteella järjestettäviin erityispalveluihin liittyvä
ylläpito/ §. Uppehälle i samband med särskild service med anledning
av funktionshinder
Hallituksen esityksessä on tärkeä huomio se, että ateriamaksu sisältää
raaka-aineiden lisäksi ruuan valmistamisesta aiheutuvat kustannukset.
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Käytännössä palvelun eritteleminen on ollut hankalaa ja epätarkoituksenmukaista.
On hyvä, että esityksen mukaan maakunta voi periä kohtuullisen maksun vammaispalvelulain 6 §:n kohdassa tarkoitettuun valmennukseen
ja tukeen, asumisen tukeen, lyhytaikaiseen huolenpitoon ja päiväaikaiseen toimintaan liittyvästä ylläpidosta eli esimerkiksi ateriapalveluista,
tarvikkeista ja muista kuluista, joita henkilölle aiheutuu vammaisuudesta huolimatta.
47 §. Lastensuojelu/ 47 §. Barnskydd
Aiemmin laissa ja asetuksessa olleiden pykälien yhdistäminen on selkeyttävä ratkaisu.
48 §. Vammaisen lapsen asuminen muualla kuin oman perheen kanssa/ 8 §. Boende för barn med funktionsnedsättning någon annanstans
än med den egna familjen
Esityksessä on huomioitu hyvin se, että jos lapsi asuu vammaispalvelulain nojalla muualla kuin oman perheen kanssa, vanhemmat ja huoltajat vastaavat mainitun lain 123 §:n 4 momentin mukaan lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista.
49 §. Kuljetuspalvelut/ 49 §. Färdtjänst
Esityksen mukaan jatkossakin sairaanhoitokuljetukset ovat osittain
asiakasmaksulain ulkopuolella eli asiakkaille jää omavastuuosuus maksettavaksi.
50 §. Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset/ 50 §. Laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som
utförs efter remiss från privatläkare
Esityksen linjaus kuulostaa selkeältä.
51 §. Palvelun keskeytys/ 51 §. Avbrott i tjänsten
Esityksen ehdotus, että maakunnan oikeus periä maksu tilapäisen keskeytyksen ajalta laajennetaan pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, on perusteltua, koska uudessa laissa tehostettu palveluasuminen tuodaan lain piiriin. Ehdotuksen mukaan maksu voidaan periä
myös alle 18-vuotiaalta asiakkaalta. Myös tämä on linjassa uuden lain
sisällön osalta.
52 §. Vahingoittunut, hävinnyt tai palauttamatta jätetty apuväline/ 52 §.
Ett skadat, försvunnet eller icke-återlämnat hjälpmedel
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Esityksen sisältö vastaa nykykäytäntöä. Esityksen mukaan maksu voidaan periä myös alle 18-vuotiaalta asiakkaalta. Myös tämä on linjassa
muun lain sisällön osalta.
53 §. Henkilö jolla ei ole Suomessa kotikuntaa/ 53 §. En person utan
hemkommun i Finland
Esityksen mukaan maakunta voi periä henkilöltä, jolla ei ole Suomessa
kotikuntaa, enintään maakunnalle palvelusta aiheutuvien kustannusten
suuruisen maksun, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta johdu.
Maksua ei saa periä lain määrittämistä rokotuksista ja tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta terveydenhuoltolain määrittämästä
kiireellisestä yleisvaarallisesta tartuntataudin tai raskaana olevan HIV
positiivisen henkilön tutkimuksesta ja hoidosta sekä hoitoon määrätyistä lääkkeistä lukuun ottamatta henkilöä jonka oleskelu Suomessa on tilapäistä tai joka saa kustannuksiin korvausta muun lain nojalla ja vakuutuksen perusteella.
Maksua ei saa periä psykososiaalisesta tuesta, jota annetaan sosiaalihuoltolain tai terveydenhuoltolain perusteella tilanteessa, jossa henkilö
on joutunut terrorismin uhriksi.
On selkeää, että esityksessä on otettu kantaa, milloin maakunta ei voi
periä maksua ja milloin maakunnalla on harkintavaraa maksun perimisestä.
7 luku. Erinäiset säännökset/ 7 kap. Särskilda bestämmelser
54 §. Tulon, korvauksen ja saamisen periminen maakunnalle/ 54 §. Uttagande av inkomst, ersättning eller fordring till landskapet
55 §. Viivästyskorko/ 55 §. Dröjsmålsränta
56 §. Maksujen ulosotto/ 56 §. Utsökning av avgifter
57 §. Maksun palautus ja kuittaus/ 57 §. Återbetalning och kvittning av
avgift
58 §. Indeksitarkistukset/ 58 §. Indexjusteringar
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59 §. Muutoksenhaku/ 59 §. Ändringssökande
60 §. Palvelutuotannon seurantapalvelu/ 60 §. Uppföljningstjänst för
tjänsteproduktionen
61 §. Maakunnan tiedonsaantioikeus/ 61 §. Landskapets rätt till information
Olisiko perusteltua lisätä lakiin tulonselvitys viranomaistyönä?
8 luku. Voimaantulo/ 8 kap. Ikraftträdande
62 §. Voimaantulo/ 62 §. Ikraftträdande
63 §. Kumottava laki/ 63 §. Lag som upphävs
64 §. Siirtymäsäännökset/ 64 §. Övergångsbestämmelser
Hengityshalvauspotilaan asema on käsitelty esityksessä yhdenvertaisuuden periaatteella. Hallituksen esityksessä on hyvä, että hengityslaitetta käyttävien erityisasema poistuu ja vammaisten asema yhdenvertaistuu. Muutoksen vaikutukset on huomioitava maakunnan näkökulmasta.
Muita kommentteja:
Sivulta 123 puuttuu ei-sana: ”Ehdotetun lain 11 §:n 3 kohdan mukaan
päiväkirurgisesta toimenpiteestä peritty maksu kerryttäisi maksukattoa.
Maksu kerryttäisi maksukattoa myös silloin, jos maksu peritään suun ja
leukojen erikoissairaanhoidosta. Ehdotetun lain 11 §:n 4 kohdasta poiketen mahdollisten oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuvien hammasteknisen laboratorion kulujen osuutta ei eroteltaisi maksusta, vaan mainitut kulut sisältyisivät päiväkirurgisesta toimenpiteestä perittävään maksuun.”
Sivulla 126 on sanajärjestysvirhe: "Perusterveydenhuollossa perittäviä
käynnin perusmaksua, tutkimus- ja toimenpidemaksua tai hammasteknisiä kustannuksia ei jatkossakaan asiakkaalta, joka saa perittäisi suun
ja leukojen erikoissairaanhoidossa.” Virkkeen pitäisi olla seuraavassa
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muodossa: Perusterveydenhuollossa perittäviä käynnin perusmaksua,
tutkimus- ja toimenpidemaksua tai hammasteknisiä kustannuksia ei jatkossakaan perittäisi asiakkaalta, joka saa suun ja leukojen erikoissairaanhoitoa.”
Esittelijän perustelut
Asiakasmaksupäällikkö Anna-Maija Kääriäinen ja lakimies Jonna
Lindqvist ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyssä.
Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakasmaksuista 21.8.2018 mennessä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302
jonna.lindqvist(a)hel.fi
Anna-Maija Kääriäinen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 09 310 43604
annamaija.kaariainen(a)hel.fi
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§ 186
Selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytäminen leipäjonoille
HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen, kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän toivomusponnen (Maria
Ohisalo) johdosta tehdyn selvityksen tulokset vaihtoehtoisten keinojen
löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa.
Käsittely
Esittelijä Juha Jolkkonen esitti, että uutta toimintamallia kuvaavan kohdan kolmanneksi viimeinen kappale muutetaan muotoon: "Luodaan
keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli, jossa sovituissa toimipisteissä henkilön tai perheen on mahdollista saada tukea tilanteensa ja
avuntarpeensa selvittämiseen ja ohjausta yhteiskunnan palveluiden piiriin. Keskitetty asiakasohjaus auttaa toimijoita tunnistamaan paremmin
erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita ja ohjaamaan heitä sopivien palveluiden piiriin."
Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:
Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän selvitystä palautettavaksi seuraavin perustein:
Selvitys ei ole tuonut varsinaisesti esiin nykyisen järjestelmän vikoja,
jonka vuoksi koko ruoka-avun jakaminen tulisi rakentaa lähes kokonaan uudelleen. Esitystekstissä todetaan, että henkilöstöresurssien
puute sekä asiakasohjaus on ollut nykyisen järjestelmän heikkous.
Selvitys esittää, että ruoka-avun jakelu organisoidaan kokonaan uudelleen ja tähän perustettaisiin uusi organisaatio sen sijaan, että nykyisen
toiminnan puutteita vahvistettaisiin. Kaupunki on esittämässä uutta organisaatiota ja uusia tehtäviä järjestelmään, joiden kustannusarvio ensimmäisenä vuonna on 781 000 euroa ja seuraavina vuosina yli 300
000 euroa. Sen sijaan, että rahaa käytettäisiin hallinnon ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen, olisi mielekkäämpää käyttää tämä raha köyhien auttamiseen, ruoka-apuun tai täydentävään toimeentulotukeen.
Selvitys ei esitä nykyisten resurssien käyttämistä asiakasohjaukseen
vaan kaupunki haluaa rakentaa uuden järjestelmän tähän. Jalkautuva
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ja etsivä sosiaalityö voisi olla jo olemassaolevana toimintana sopiva tapa.
Selvitys ei ota huomioon sellaisia asiakkaita, jotka eivät halua palveluja
tai apua. Vaikka kyseessä on todenäköisesti pieni joukko, tulee ihmisellä olla mahdollisuus valita ruoka-apu ilman tarjottuja palveluja mikäli ihminen näin haluaa. On hyväksyttävä, että kaikki ihmiset eivät halua olla
osa yhteisöllistä ruokailua tai osa yhteisöllistä ruoka-apua.
Ruoka-apu ja siihen liittyvä ruoanjakelu tulee jatkossakin olla ilmaista
eikä siitä saa periä maksua. Asiakas voitaisiin tunnistaa kela-kortilla.
Ruoka-apua on saatava ilman uskonnollista toimintaa avun taustalla.
Leipäjonojen poistaminen ulkona jonottamisesta on sinänsä erinomainen tavoite, kunhan se ei ole itsetarkoitus siirtää kaupungin heikoimmassa asemassa olevat ihmiset pois kaupunkikuvasta.
Selvityksessä ei saatu ruoka-avun käyttäjiä mukaan kehitystyöhön.
Käyttäjien mielipiteet ruoka-avun jakelusta ovat korvaamattomia palveluita kehitettäessä ja niitä olisi kerättävä ennen kuin kaupunki esittää
selvityksen hyväksymistä ja toimeenpanoa.
Erilaiset applikaatiot älykännyköihin ja niiden hyödyntäminen juuri heikoimmassa asemassa oleville on kyseenalaista. Mikäli tarkoitus ei ole
suunnata ruoka-apua ja hävikkiruokaa aivan muille kuin kaikkein köyhimmille, ei ruokajakelu voi olla kännykkäsovelluksen takana vaan ruoka-avun jakelu tulee olla tiedossa muiden kanavien kautta. Selkeintä on
se, että tietyissä paikoissa ruoka-apua on saatavilla joka viikko samaan
aikaan.
Ruoka-avun ja sen jakelun osalta lienee hyvä lisätä yhteistyötä eri organisaatioiden kesken ja keskittää esimerkiksi varastointia, mutta tässäkin olisi hyvä käyttää hyödyksi nykyisten toimijoiden kokemusta ja
osaamista mikäli toimijoilla ei ole tosiasiallisia ongelmia toiminnassaan
tai taloudessaan.
Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.
Asiassa tehtiin myös yksi vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Heidi Ahola: Korvataan uutta toimintamallia kuvaan kohdan toiseksi viimeisen kappaleen lause "Ruoka-avun jakaminen jatkuu myös
ilman tunnistautumista" seuraavasti: "Ruoka-avun jakaminen jatkuu
myös ilman tunnistautumista niin, että tunnisteen luominen on asiakkaalle vapaaehtoista ja asiakkaita tiedotetaan laajasti mahdollisuudesta
hankkia tai olla hankkimatta tunniste."
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Kannattaja: jäsen Sandra Hagman
Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Heidi Ahola): Korvataan uutta toimintamallia kuvaan kohdan toiseksi viimeisen kappaleen lause "Ruokaavun jakaminen jatkuu myös ilman tunnistautumista" seuraavasti:
"Ruoka-avun jakaminen jatkuu myös ilman tunnistautumista niin, että
tunnisteen luominen on asiakkaalle vapaaehtoista ja asiakkaita tiedotetaan laajasti mahdollisuudesta hankkia tai olla hankkimatta tunniste."
Jaa-äänet: 11
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati
Juva, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen,
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 2
Heidi Ahola, Sandra Hagman
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen
äänin 11 - 2.
Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310
58283
leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
marja.heikkinen(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyn selvityksen tulokset vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Sosiaali- ja terveystoimiala käynnisti joulukuussa 2017 keskustelun
ruoka-avun jakamisen mahdollisista uusista järjestämisvaihtoehdoista
Helsingissä. Mukaan kutsuttiin Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja
siitä kiinnostuneita tahoja.
Keväällä 2018 järjestettiin Helsingin Diakonissalaitoksen valmennuksen
avulla neljä Leipäjonoista yhteisöihin -työpajaa, joissa ruoka-aputoimijoiden kesken hahmotettiin nykytilannetta, mahdollisia uusia toimintamalleja ja kehittämisen reunaehtoja sekä tutustuttiin Vantaan Yhteisen
pöydän hankkeeseen ja uusiin hävikkiruokaloihin.
Yhteistyötä on tehty myös Sitran kanssa ja on esitetty yhteistyön käynnistämistä Espoon sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, koska Espookin on käynnistänyt ruoka-aputoiminnan kehittämisen.
Nykytoiminnan arviointi
Työpajoissa arvioitiin ruoka-aputoiminnan nykytilan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuutena nykytoiminnassa nähtiin
toimijoiden vahva osaaminen, kustannustehokkuus ja verkostot. Heikkoutena tulivat esiin henkilöstöresurssit ja asiakasohjauksen puute.
Mahdollisuuksiksi nähtiin yhdessä tekeminen ja voimien yhdistäminen
sekä tuotantokeittiöiden hyödyntäminen. Toiminnan uhkana nousi esiin
rahoituksen epävarmuus ja hävikkiruuan riittävyys.
Uusi toimintamalli
Uudelta toimintamallilta odotetaan osallisuuden ja toimijuuden lisäämistä, joustavuutta, asiakkaiden tarpeiden huomioimista, tehokkuutta, linkittymistä muuhun palvelujärjestelmään, erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisutapoja sekä olemassa olevien resurssien hyödyntämistä.
Kehitettävä toimintamalli koostuu seuraavista elementeistä: asiakasohjauksesta, logistiikkakeskuksista, ruoan jakelupisteistä, ruoka-avusta,
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kuljetuksesta, yhteisestä ruokailusta, vertaistuesta, kohtaamisista, toimijoiden yhteistyöverkostosta, työllistämisestä, sosiaaliohjauksesta ja
tietoteknisistä ratkaisuista.
Hävikkiruoan toimintaprosessi etenisi seuraavasti:
 logistiikkakeskuksen autot hakevat hävikkiruokaa kaupoista, kaupan
keskusvarastoista tai tukusta
 tukut voivat myös tuoda tavaraa ja ruokaa logistiikkakeskukseen
 hävikkiruoka varastoidaan ja luetteloidaan ja punnitaan logistiikkakeskuksessa
 logistiikkakeskus selvittää ruoka-avun jakajien kanssa kunkin jakelupisteen ja hävikkiravitolan tarpeet
 keskus kuljettaa hävikkiruoan jakelupisteisin ja hävikkiravintoloihin
 keskus tekee sopimukset hävikkiruoan antajien kanssa sekä valvoo
elintarvikkeiden kuljetusten ja varastoinnin turvallisuutta.
Ruoan jakelupiste
 ilmoittaa tarpeensa logistiikkakeskukseen
 jakaa ruoan sovittuna jakelupäivänä.
Hävikkiravintola/ruokala
 ilmoittaa ruokatarpeensa logistiikkakeskukseen
 valmistaa ruoan sovittuna päivänä
 antaa ilmaista ruokaa tai perii ruoasta maksun.
Logistiikkakeskusten määrä tulisi suunnitella yhdessä Espoon ja Vantaan sekä nykyisten Helsingin toimijoiden kanssa. Helsingissä olisi hyvä olla ainakin yksi logistiikkakeskus. Alkuvaiheessa voitaneen hyödyntää Vantaan terminaalia. Logistiikkakeskus tarvitsee käyttöönsä kaksi
isoa pakettiautoja ja yhden kylmäkuljetusauton. Henkilöstöä tarvitaan
tavaroiden kuljetuksiin, varaston organisointiin ja siivoamiseen sekä
hallintoon, verkoston rakentamiseen ja toiminnan johtamiseen. Lisäksi
varaston, kuljetusten ja ns. tilausten hallintaan tarvitaan tuotannonohjausjärjestelmä.
Helsingissä on tällä hetkellä muutamia isoja ruoan jakelupisteitä: Myllypuron elintarvikeapu ja Hurstin jakelu Helsinginkadulla sekä Pelastusarmeijan leivänjako ja ruoka-apu. Lisäksi Helsingissä ruokajakelua toteuttaa Malmin Saalem, Helsingin Saalem-seurakunta ja Andreas
Helps -ruokajakelu. Yhteensä elintarvikejakelupaikkoja on neljätoista.
Kehittämishankkeen periaatteena on se, että elintarvikkeiden jakelu tapahtuu ilman ulkona olevia jonoja.
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Hävikkiruokaloita tai ilmaisia tai edullisia ateriamahdollisuuksia on Helsingissä noin 34 kappaletta, joista suurin osa on seurakuntien järjestämiä. Lisäksi tarjolla on yksityissektorin hävikkiravintoloita. Uuden toimintamallin tavoitteena on rakentaa maantieteellisesti kattava hävikkiruokaverkosto. Ruokailut järjestetään niin, etteivät ne erottele ruokailijoita: maksavat asiakkaat ruokailevat yhdessä ilmaista ruokaa saavien
kanssa.
Luodaan keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli, jossa sovituissa
toimipisteissä todetaan asiakkaan ruoka-avun tarve ja määrä sekä selvitetään, onko henkilö tai perhe tarvitsemiensa yhteiskunnan palvelujen
piirissä. Keskitetty asiakasohjaus auttaa toimijoita tunnistamaan paremmin erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita ja ohjaamaan heitä sopivien
palvelujen piiriin.
Asiakasohjausta voidaan toteuttaa esim. sosiaalineuvonnan, asukastalojen sosiaaliohjauksen, etsivän lähityön tai seurakunnan diakonian yhteydessä. Asiakasohjauksen maantieteellisestä kattavuudesta ja käynnistämisen aikatauluista sovitaan yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa.
Luodaan tunniste ruoka-avun asiakkuudesta (esim. paperinen tai sähköinen kortti). Tunnistautuminen on jo nyt käytössä Pelastusarmeijalla
ja Andreas Helps -ruokajakelussa. Ruoka-avun jakaminen jatkuu myös
ilman tunnistautumista.
Toimintamalliin sisältyy ruoka-aputoiminnassa olevien toimijoiden yhteistyön lisääminen. Kuntalaisia hyödyttää, jos toimintaa suunnitellaan
ja koordinoidaan yhdessä, hyviä käytäntöjä jaetaan, eivätkä toimijat kilpaile keskenään. Samoin on hyvä sopia yhdessä ruokajakeluiden porrastamisesta ja aukioloista. Asiakkaat hyötyisivät myös toimijoiden välisestä asiakastyön yhteistyöstä.
Kustannukset
Ruoka-aputoiminnan järjestämiseen osallistuu tällä hetkellä satoja ihmisiä. Myös sosiaalihuollon ja seurakuntien työntekijöiden työpanosta
käytetään asiakastyössä. Lisäresursseja tarvitaan keskitetyn logistiikkakeskuksen toimintaan sekä toimijoiden verkostojen kehittämiseen.
Logistiikkakeskuksen rakentaminen lisää kustannuksia, mutta toisaalta
vähentää toimijoiden tarvetta hakea, varastoida ja kuljettaa hävikkiruokaa.
Ensimmäisen vuoden aikana kustannukset ovat suuremmat, koska toimitila tulee rakentaa logistiikkakeskustoimintaan sopivaksi. Logistiikkakeskus tarvitsee toiminnanjohtajan ja ruokavarastosta vastaavan henkilön, lisäksi tarvitaan työntekijöitä kuljetukseen, varaston hallintaan ja
hallintoon. Tavoitteena on työllistää henkilöitä mm. palkkatuen ja työkokeilujen kautta.
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Sosiaali- ja terveystoimialan ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa
käytyjen alustavien neuvottelujen perusteella myös seurakuntayhtymä
on valmis resursoimaan hankkeeseen ja osallistumaan kustannuksiin.
Kaupunki kantaisi päärahoitusvastuun hankkeesta. Mahdollista on
myös hakea projektirahoitusta tai selvittää muita rahoitusvaihtoehtoja.
Aikataulu ja eteneminen
Toimintamallin rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Syksy 2018 on suunnitteluvaihetta, logistiikkakeskuksen perustaminen ja toimintamallin rakentaminen tapahtuvat vuosina 2019–2020, minkä jälkeen tapahtuu toiminnan laajentaminen.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian
vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia
ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elintarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilanteessa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada.
Uudella toimintamallilla pyritään tunnistamaan ruoka-apua saavien muiden palvelujen ja tuen tarve, jolloin heidät voidaan ohjata tarvitsemiinsa
palveluihin ja näin tukea heidän hyvinvointinsa lisääntymistä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310
58283
leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
marja.heikkinen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.06.2018 § 172
HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
19.06.2018 Pöydälle
Jäsen Mari Rantanen pyysi asian pöydälle.
16.01.2018 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310
58283
leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
marja.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.05.2018 § 367
HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän
toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja
toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttuaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Käsittely
21.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:
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"Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttuaan kaupunginhallituksen käsittelyyn."
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.
14.05.2018 Pöydälle
07.05.2018 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055
olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 187
Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen vanhustyöhön sekä
tuberkuloosin ehkäisytyöhön sosiaali- ja terveystoimessa vuonna
2018
HEL 2018-002656 T 02 07 02

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2018 Mikko ja
Lyyli Lehikoisen rahaston, Helena Kristina Åkermanin rahaston, Charlotte Askolinin rahaston sekä Kalle Nestor Koskelan rahaston voittovaroja yhteensä 2 247,03 euroa jäljempänä mainituille palvelutaloille ja
toimintayksiköille.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517
kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet
1

Lahjoitusrahastojen voittovarat, talous- ja suunnitteluosaston kirje
27.2.2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Kaupunginkanslia Varainhallinta

Vuorensyrjän palvelutalon johtaja
Helykodit ry toiminnanjohtaja

Kaupungin epidemiologi
Postiosoite
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Otteen liitteet
Esitysteksti
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Liite 1
Esitysteksti
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Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
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Perheiden palvelut / Kouluterveydenhuolto
Terveysasemien johtajalääkäri

terveyslautakunta
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana
on lahjoitusrahastoja, joiden varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveystoimiala saa vuosittain käytettäväkseen määrärahoja kahdeksan rahaston
varojen ylijäämästä rahastojen säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.
Sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöt ovat arvioineet, että seuraavat määrärahojen saajatahot täyttävät rahastojen säännöissä määritellyt edellytykset.
Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet sosiaalilautakunnan (nyttemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan) alaisissa vanhustenhuoltolaitoksissa hoidettavina
olevien henkilöiden viihtyisyyden lisäämiseen. Käytettävissä olevat varat 178,69 euroa esitetään kohdennettavaksi Vuorensyrjän palvelutalolle tähän tarkoitukseen.
Helena Kristina Åkermanin rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet jollekin yksityiselle vanhainkodille. Käytettävissä
olevat varat 256,99 euroa esitetään kohdennettavaksi Helykodit ry:n
palvelutalossa Kontulan Helykodissa asuvien vanhusten kuntoutus- ja
harrastetoimintaan.
Charlotte Askolinin ja Kalle Nestor Koskelan rahastojen varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet tuberkuloosin vastustamistyöhön. Charlotte Askolinin rahaston voittovarat 173,65 euroa ja Kalle
Nestor Koskelan rahaston voittovarat 1 637,70 euroa (yhteensä
1 811,35 euroa) esitetään kohdennettavaksi terveysasemat- ja sisätautien poliklinikka -palvelun epidemiologisen toiminnan lääkärin ja hoitajien tuberkuloosiosaamisen kehittämiseen, ennaltaehkäisevään tuberkuloosityöhön koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä perusterveyPostiosoite
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denhuollon terveysaseman yhden lääkärin ja yhden hoitajan tuberkuloosiosaamisen kehittämiseen yhdellä koulutuspäivällä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on aikaisemmin päättänyt yhden lahjoitusrahaston voittovarojen jakamisesta (8.5.2018, § 135). Nyt päätös
tehdään neljän lahjoitusrahaston osalta. Kolmen muun osalta asia tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi myöhemmin kuluvana vuonna.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kyseisten lahjoitusrahastojen voittovarat on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien vanhusten viihtyisyyden edistämiseen sekä tuberkuloosin ehkäisytyöhön. Varoilla edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja viihtyvyyttä sekä kansanterveystyötä, joten niillä voidaan katsoa
olevan helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvia myönteisiä
vaikutuksia.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517
kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet
1

Lahjoitusrahastojen voittovarat, talous- ja suunnitteluosaston kirje
27.2.2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
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Kaupungin epidemiologi

Perheiden palvelut / Kouluterveydenhuolto
Terveysasemien johtajalääkäri

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Liite 1

Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
SKH:n palvelualueiden johtajat ja arviointitoiminnan johtaja
Lännen terveysasemien johtava ylilääkäri
Talouden tuki
Talouden ja toiminnan suunnittelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 135
HEL 2018-002656 T 02 07 02

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa Agnes Udds fond -nimisen rahaston voittovaroja yhteensä 1 768,75 euroa liitteessä 2 mainitun
kotihoidon asiakkaan kuntoutusjaksoon vuoden 2018 aikana.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 188
Työntekijän tai viranhaltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskeva päätösvalta sosiaali- ja terveystoimialalla
HEL 2018-006880 T 00 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota 13.2.2018 (§ 38) ja
10.4.2018 (§ 98) tekemänsä päätökset 1.9.2018 lukien.
Samalla lautakunta päätti, että terveys- ja päihdepalvelujen suun terveydenhuollon johtajahammaslääkäri päättää suun terveydenhuollossa
tapahtuvien potilaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien enintään 400 euron
suuruisten vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan
vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan
tai törkeällä tuottamuksella.
Lisäksi lautakunta päätti, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen
kotihoitopäällikkö päättää oman yksikkönsä osalta kotihoidossa tapahtuvien asiakkaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien, enintään 400 euron
suuruisten ja kaupungin omaisuuteen kohdistuvien enintään 600 euron
suuruisten, vahinkojen osalta työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa
vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä
tuottamuksella.
Edelleen lautakunta päätti, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen
eteläisen palvelualueen Kinaporin, Koskelan ja Kivelän monipuolisen
palvelukeskuksen johtaja päättää 31.12.2019 saakka alaisissaan kotihoidon yksiköissä tapahtuvien asiakkaisiin tai ulkopuolisiin kohdistuvien, enintään 400 euron suuruisten ja kaupungin omaisuuteen kohdistuvien enintään 600 euron suuruisten, vahinkojen osalta työntekijän tai
viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan
korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.
Vielä lautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan hallintopalvelujen päätöksenteon tuen päällikkö päättää siltä osin, kuin päätösvaltaa
ei ole määrätty terveys- ja päihdepalvelujen johtajahammaslääkärille,
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen kotihoitopäällikölle tai
31.12.2019 saakka monipuolisen palvelukeskuksen johtajalle, työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta kokonaan tai osittain velvollisuudestaan korvata aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970
karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Toimialajohtajan päätös 26.6.2018
Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätös 22.5.2017
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.4.2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Päätöksen tekijät
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Etelän palvelualueen johtaja
Terveys- ja päihdepalvelut
Hallintojohtaja
Päätöksenteon tuki
Juridinen tuki

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 8-kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla
toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää kokonaisesta tai osittaisesta vapautuksesta toimialan henkilöstöön kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai
työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.
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Terveys- ja päihdepalvelujen johtajahammaslääkärin päätösvaltaa koskevaa 13.2.2018 tehtyä päätöstä (§ 38) ei esitetä muutettavaksi. Esitys
päätöksen kumoamisesta ja ottamisesta saman sisältöisenä päätöksen
osaksi perustuu siihen, että vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevat päätösvallan siirrot olisivat yhdessä lautakunnan päätöksessä, mikä helpottaa niiden löytämistä. Lisäksi vahingonkorvausvaatimuksia käsittelevät ja niiden johdosta tehtäviä päätöksiä valmistelevat työntekijät voisivat yhden lautakunnan päätöksen perusteella varmistua siitä, ketkä ovat oikeutettuja tekemään vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevia viranhaltijapäätöksiä. Vahingonkorvauksen myöntämistä koskevan päätöksenteon osalta vastaava yhdistäminen toteutettiin toimialajohtajan liitteenä 1 olevalla päätöksellä.
Päätösvallan siirtäminen vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamisessa aloitettiin 1.6.2017, kun kotihoitopäällikölle delegoitiin sitä koskevaa päätösvaltaa kaupunginhallituksen johtamisen jaoston 22.5.2017
tekemällä päätöksellä § 105 (liite 2). Seuraavassa vaiheessa päätösvaltaa siirrettiin lautakunnan 13.2.2018 tekemällä päätöksellä § 38 terveys- ja päihdepalvelujen johtajahammaslääkärille (liite 3). Päätösvallan siirtäminen Kinaporin, Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen johtajalle lautakunnan 10.4.2018 tekemällä päätöksellä § 98
liittyi määräaikaisiin kokeiluihin, joilla yhdistettiin 31.12.2019 asti keskisen kotihoito sekä Kinaporin ja Koskelan monipuolinen palvelukeskus
kahdeksi lähialueeksi ja eteläinen kotihoitoyksikkö Kivelän ja Töölön
monipuolisen palvelukeskuksen kanssa kahdeksi lähialueeksi (liite 4).
Kokeilujen aikana keskisellä kotihoitoyksiköllä ei ollut kotihoitopäällikköä ja kotihoidon työntekijöiden esimiehinä toimivat Kinaporin ja Koskelan monipuolisten palvelukeskusten johtajat. Osalla eteläisen kotihoitoyksikön lähipalvelualueista oli samanlainen tilanne, ja näiden alueiden
kotihoidon työntekijöiden esimiehenä toimii Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen johtaja.
Voimassa olevien lautakunnan vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevien päätösten mukaan kotihoitopäällikkö sekä Kinaporin, Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen johtaja päättää korvausvelvollisuudesta vapauttamisesta, kun kaupungin omaisuuteen on kohdistunut enintään 500 euron suuruinen vahinko. Käytännössä näissä vahingoissa on kyse kotihoidon työntekijöiden työtehtävissään käyttämien ajoneuvojen vahingoittumisesta. Kaupungin omaisuuteen kohdistuvan vahingon osalta enimmäismäärä on perustunut siihen, että liikennevahinkojen omavastuu on 500 euroa. Omavastuu on
edelleen sama, mutta liikennevahingot käsittelevä rakentamispalveluliikelaitos Stara on ryhtynyt perimään käsittelykustannuksina yhteensä
100 euroa vahinkoa kohti. Tämän johdosta kotihoitopäällikön ja kolmen
mainitun monipuolisen palvelukeskuksen johtajan päätösvaltaa on syyPostiosoite
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tä nostaa 600 euroon, kun kyse on kaupungin omaisuuteen kohdistuneesta vahingosta.
Esityksessä ehdotetaan päätöksenteon tuen päällikön määräämistä
päättämään työntekijän tai viranhaltijan vapauttamisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta silloin kun päätösvalta ei kuulu johtajahammaslääkärille, kotihoitopäällikölle eikä monipuolisen palvelukeskuksen johtajalle. Päätöksentekijä on tällä hetkellä hallintopäällikkö. Perusteluna
esitykselle on se, että vahingonkorvausvelvollisuudesta päättäminen
soveltuu päätöksenteon tuen päällikön toimenkuvaan luontevammin
kuin hallintopäällikön. Lisäksi päätöksenteon tuen päällikön työtehtävät
ja toiminta ovat lähellä vahingonkorvauspäätöksiä valmistelevia juridisen tuen alayksikön lakimiehiä. Tämä antaa hänelle hallintopäällikköä
paremmat mahdollisuudet olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa lakimiesten kanssa ja linjata valmistelua vahingonkorvausta vaativien asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970
karri.valimaki(a)hel.fi
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Päätöksenteon tuki
Juridinen tuki
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§ 189
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Jäsen Tapio Bergholm pyysi asian pöydälle.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen
seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 9.8.2018
67 § Hoitopaikkojen vahvistaminen lastensuojelun ympärivuorokautisessa hoidossa/Malmin vastaanoton osaston lopettaminen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 13.8.2018
68 § Vammaistyö, Tyynelän toimintakeskus, Käpylän toimipisteen tilapäinen sulkeminen ajalla
3. - 7.9.2018
69 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Familar/Lehtosara Joutseno
(Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 7.8.2018
31 § Päätös suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinnasta
32 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset
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Tietohallintopäällikkö 10.8.2018
31 § Työasemien hankinta toimittajan varastoon korvauskierrosta varten
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 190
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 6.8.2018
115 § Terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksut (pysyväisohje PYSY046)
116 § Päätös optiokauden käyttöönotosta suun terveydenhuollon anestesiapalveluiden hankinnassa.
Käsittely
Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki
Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
hallintojohtaja
Tiina Mäki
Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189 ja 190 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 187 ja 188 §: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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 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
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja
179-186 §

Karita Toijonen
puheenjohtaja
187-190 §

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mari Rantanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.08.2018.
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