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§ 343
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 Cecilia Ehrnroothin ja varatarkastajaksi jäsen Sandra Hagmanin.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin ja esittelijän ehdotuksesta poiketen varatarkastajaksi jäsen Sandra Hagmanin.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Cecilia Ehrnroothin ja varatarkastajaksi jäsen Saku Etholénin.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 344
Ilmoitusasiat
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että käsiteltäviä ilmoitusasioita ei ole.
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.
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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§ 345
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019
HEL 2018-012325 T 02 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden
2019 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinto- ja tukipalvelujen ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot
(ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1000 €)

Menot

Tulot

Perhe- ja sosiaalipalvelut

391 031

23 510

Terveys- ja päihdepalvelut

283 541

23 350

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

490 035

90 910

40 067

6 462

219 854

10 575

Hallinto- ja tukipalvelut
Toimialan yhteiset

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti ja Sote-maakuntauudistus sekä HUS) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion. Kaikkien talousarviokohtien
vuoden 2019 toimintamenot ja tulot ovat tämän esityksen liitteenä.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja
terveyspalvelut, palvelukokonaisuuksien välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Lisäksi hyväksyessään käyttösuunnitelman vuodelle 2019 sosiaali- ja
terveyslautakunta edellyttää, että toimiala huolehtii siitä, että erilaisten
yksittäisten tehtävien, toimintojen tai potilasryhmien hoitovastuun siirtyessä mahdollisesti työnjaollisesti HUS:sta Helsingin kaupungin vastuulle huolehditaan myös riittävien resurssien siirtymisestä.
Lautakunta edellyttää kevättalvella 2019 myös erillistä selvitystä terveysasematoiminnasta ja sen kehittämisestä. Selvityksen tulee käsittää
kokemukset (ml. asiakkaiden ja henkilöstön kokemukset) uudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnallisesta konseptista sekä antaa
katsaus konseptin kehittämis- ja jatkojalkautussuunnitelmista sekä arPostiosoite
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vio nykyisen palveluverkkosuunnitelman ajankohtaisuudesta. Lisäksi
selvityksen tulee sisältää kuvaus erilaisten terveysasemapalveluiden
saatavuuteen liittyvistä haasteista ja niihin vastaamisesta.
Käsittely
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä Juha Jolkkonen teki keskustelun aikana esityksen liitteenä 1
olleeseen käyttösuunnitelmaan seuraavat esityksen muutokset:
 s. 12 kuudennen kappaleen toinen virke muutetaan muotoon:
"Omaishoidon kotiin myönnettävän niin sanotun tuntilomituksen tuntimäärä nousee 12 tuntiin vuorokaudessa vuoden 2019 alusta alkaen."
 s. 3 viidennen kappaleen ensimmäinen virke muutetaan muotoon:
"Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää määrätietoisesti kokeilujen
kautta palvelujaan yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osana kasvavaa kaupunkia".
 s. 12 ensimmäisen kappaleen viimeiseen virke muutetaan muotoon:
"Sen lisäksi lisätään pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista 50-60 paikan verran".
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 11
seitsemännen kappaleen toisen lauseen perään lisätään: "Huolehdimme samalla siitä, että ikääntyneiden palveluissa on tarjolla riittävästi
palveluasumista ja laitoshoitoa kotihoidon rinnalla yksilöllisen hoidon ja
hoivan tarpeen mukaan."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
Vastaehdotus 2:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivulta 15
poistetaan kuudes kappale, joka kuuluu seuraavasti: "Kiinnitämme huomiota kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin.
Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa niin sanotut paperittomat henkilöt. Kiireellisen hoidon lisäksi varmistamme paperittomille välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja
suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.
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Kaikille raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille lapsille tarjotaan laajat terveydenhuollon palvelut kuten helsinkiläisille. Sosiaali ja terveysministeriön kunnille antaman ohjeen mukaan tuotamme itse turvapaikanhakijoiden neuvolapalvelut ja perustamme keskitetyn neuvolayksikön paperittomille ja turvapaikanhakijoille."
Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 3:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 20
viidennen kappaleen perään lisätään: "Varmistamme kuitenkin ikääntyneiden palveluiden saatavuuden myös perinteisillä yhteydenottomenetelmillä."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
Vastaehdotus 4:
Mari Rantanen: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 15 seitsemännessä kappaleessa muutetaan "paperiton" termi muotoon "laittomasti maassa oleva" ja poistetaan kappaleen viimeinen lause (s. 16)
"Lisäämme paperittomiin liittyvää viestintää, neuvontaa ja koulutusta."
Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 5:
Jäsen Laura Nordström: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 9
ensimmäisen kappaleen perään lisätään lause: "Suunniteltavissa uusissa tiloissa selvitetään vielä tarkemmin niiden saavutettavuutta alueellisesti myös lastenvaunujen, pyörätuolin ja rollaattorien kanssa liikkuville sekä hyödynnetään jalkautuvia työmalleja."
Kannattaja: jäsen Kati Juva
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
Vastaehdotus 6:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Lisäksi hyväksyessään käyttösuunnitelman vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala huolehtii siitä, että erilaisten yksittäisten
tehtävien, toimintojen tai potilasryhmien hoitovastuun siirtyessä mahdollisesti työnjaollisesti HUS:sta Helsingin kaupungin vastuulle huolehditaan myös riittävien resurssien siirtymisestä."
Kannattaja: jäsen Mukhtar Abib
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
Vastaehdotus 7:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Lautakunta edellyttää kevättalvella 2019 myös erillistä selvitystä terveysasematoiminnasta ja sen kehittämisestä. Selvityksen tulee käsittää kokemukset (ml. asiakkaiden ja henkilöstön kokemukset) uudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnallisesta konseptista sekä antaa katsaus
konseptin kehittämis- ja jatkojalkautussuunnitelmista sekä arvio nykyisen palveluverkkosuunnitelman ajankohtaisuudesta. Lisäksi selvityksen
tulee sisältää kuvaus erilaisten terveysasemapalveluiden saatavuuteen
liittyvistä haasteista ja niihin vastaamisesta."
Kannattaja: jäsen Mukhtar Abib
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
Vastaehdotus 8:
Jäsen Sami Heistaro: Liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman sivun 14
toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään: "Lisäksi toimiala selvittää, tarvittaessa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, keinoja sujuvoittaa mielenterveyskuntoutujien hoitoketjuja niin, että kuntoutujien ei
tarvitse odottaa jatkokuntoutumispaikkaa hoidon ja kuntoutumisen kannalta epätarkoituksenmukaisilla ja kalliilla sairaalapaikoilla."
Kannattaja: jäsen Mukhtar Abib
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdotusten osalta esittelijän muutetusta esityksestä poiketen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
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1
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3
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5
6

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2019
Muut toiminnalliset tavoitteet 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2019 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinto- ja
tukipalvelujen ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1000 €)

Menot

Tulot

Perhe- ja sosiaalipalvelut

391 031

23 510

Terveys- ja päihdepalvelut

283 541

23 350

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

490 035

90 910

40 067

6 462

219 854

10 575

Hallinto- ja tukipalvelut
Toimialan yhteiset

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti ja Sote-maakuntauudistus sekä HUS) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion. Kaikkien talousarviokohtien
vuoden 2019 toimintamenot ja tulot ovat tämän esityksen liitteenä.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja
terveyspalvelut, palvelukokonaisuuksien välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Esittelijän perustelut
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija
Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyssä.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat
suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä
määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen
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vuoden 2019 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymään talousarvioon. Merkittävimmät
muutokset päivystystoimintojen siirron lisäksi ovat vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut talousarviokohdalle Kaarlenkadun toimipisteen lakkautus 1.6.2019, jonka nettovaikutus on 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohtaan
on siirretty toimeentulotuen talousarviokohdan määrärahoista 3,4 milj.
euroa (0,9 milj. euroa lastensuojelun taloudelliseen avustamiseen ja
2,5 milj. euroa kriisiasumiseen).
Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen vuoden
2019 talousarvio on seuraava:
5 10 Sosiaali- ja terveystoimi
(1000 €)
Menot
Tulot

2 109 125
178 040

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
(1000 €)
Menot
Tulot

1 424 528
156 807

5 10 02 Toimeentulotuki
(1000 €)
Menot
Tulot

14 600
3 102

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut
(1000 €)
Menot
Tulot
Toimintakate
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5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntauudistus
(1000 €)
Menot
Tulot
Toimintakate

9 794
1 380
-8 414

5 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
(1000 €)
Menot

644 524

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat
(1000 €)
Menot, yht.
8050501
Tietotekniikkahankinnat
8050502
Muut hankinnat

11 950
6 600
5 350

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa
(Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti ja Sote-maakuntauudistus) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.
Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talousarviossa on
huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on huomioitu kaupunginhallituksen 29.10.2018 esittämä 13 milj. euron lisämääräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Kaupunginhallituksen
linjauksen mukaisesti se kohdennetaan etenkin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen, terveysasemien saatavuuden parantamiseen, sosiaalityön mitoitusten parantamiseen lastensuojelun jälkihuollossa ja kotouttamispalveluissa sekä asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja erityisesti nuorten asunnottomuuden torjumiseksi. Lisämäärärahalla vahvistetaan lisäksi omaishoidon omaishoitajien asemaa ja jaksamista, ikäihmisten
ympärivuorokautista hoivaa, lastensuojelua, sekä ruotsinkielisten palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja viestintää muun muassa uudella ruotsinkielisten palvelujen tiedottajalla. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen
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talousarviokohdalle on kohdennettu 0,3 milj. euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi ja 4,7 milj. euroa järjestelyerään.
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on tämän
asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2 sekä laki- ja
työnjakomuutokset liitteenä 3.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginvaltuuston hyväksymät sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan
21.8.2018 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan, henkilöstön
ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:
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Käyttösuunnitelman rakenne
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma jakautuu toimialan erityispiirteet huomioiden viiteen kaupunkistrategiaa mukailevaan osioon:
maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat
palvelut, vastuullinen taloudenpito sekä Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa.
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 keskeisinä painopisteinä ovat
palvelujen uudistamisen jatkaminen, perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- ja monipuolinen palvelukeskus -toimintamallien laajentaminen ja vakiinnuttaminen koko kaupunkiin, sähköisten palvelujen lisääminen, valmistautuminen Apotin käyttöönottoon sekä maakunta- ja
sote -uudistuksen valmisteluun osallistuminen.
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Keskeisiä tavoitteita ovat myös asiakasosallisuuden vahvistaminen, eri
väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, liikkumisen edistäminen sekä alueellisten erojen torjuminen ja nuorten syrjäytymisen
ehkäiseminen.
Toimiala tulee laatimaan ja esittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ensimmäisen ennusteen helmikuun lopun tilanteesta huhtikuussa
2019. Ennusteiden yhteydessä kuvataan myös ennusteen johdosta aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet.
Yhteistoiminnan toteutuminen
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti laajasti toimialalla syksyn 2018 aikana ja sitä sekä
talousarviota on käsitelty muun muassa järjestöneuvottelukunnassa
23.11.2018 sekä toimialan henkilöstötoimikunnassa 6.11. ja
30.11.2018. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on käsitelty kaikissa palvelukokonaisuuksien ja hallinnon johtoryhmissä. Järjestöneuvottelukunta ei
anna erikseen lausuntoa käyttösuunnitelmasta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakasosallisuutta sekä asiakastarpeita paremmin vastaavien palvelujen kehittämistä. Asiakkaan roolia ja
osallisuutta omassa palvelussaan vahvistetaan edelleen mm. digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, omahoitoa lisääviä,
jalkautuvia sekä asiakkaan kotiin ja muuhun omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja uudistetaan.
Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä että lisäämällä digitaalisia ja sähköisiä palveluja.
Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön
vietävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista.
Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä
kaupunkiyhteisissä hankkeissa muiden toimialojen kanssa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
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2
3
4
5

Sosiaali- ja terveystoimen tulosbudjetit 2019 (muutettu 13.12.2018)
Laki- ja työnjaonmuutokset
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2019
Muut toiminnalliset tavoitteet 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2018 § 332
HEL 2018-012325 T 02 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
11.12.2018 Pöydälle
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Jäsen Seija Muurinen poistui kesken asian käsittelyn, eikä ollut kokouksessa läsnä asiasta päätettäessä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
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§ 346
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta
HEL 2017-004373 T 10 06 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen
Sami Heistaron ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman, jonka
huoneistoala on noin 9 650 htm² uudisrakennuksen osalta ja noin 1320
htm² Sähkötalon osalta. Arvio hankkeen kokonaisvuokrasta on 4,7 milj.
euroa vuodessa. Lisäksi lautakunta antaa hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:
”Hankesuunnitelma koskee keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukselle Kamppiin, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen
paikalle rakennettavaa uudisrakennusta. Keskustan alueella tarvitaan
monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on keskittää uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen
nyt hajallaan sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja.
Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle:
terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten soPostiosoite
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siaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan
myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat laboratorio ja kuvantamispalvelut.
Koska kaikkia sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemia palveluja ei ole
mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen, sisältää hankesuunnitelma
myös kaksi vaihtoehtoista ratkaisua näiden toimintojen sijoittumisesta
viereiseen Sähkötaloon.
Uudisrakennus sijoittuu ydinkeskustaan, kaupunkikuvallisesti ja rakennusteknisesti poikkeuksellisen vaativaan paikkaan, nykyisen metroasemarakennuksen ja maanalaisten tilojen päälle sekä huoltopihan tilojen
osalta Runeberginkadun katualueen alle. Hankkeen rakentamisen riskinä on metron, sen järjestelmien ja poistumisteiden sekä ympäröivän
katualueen esteetön, turvallinen ja häiriötön käyttö, joiden toiminta tulee varmistaa koko hankkeen toteutuksen ajan. Perustusten toteuttaminen metron tilojen läpi, monista kohdin louhittuun kallioon edellyttää erityisen tarkkaa suunnittelua ja toteutusta.
Terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen sijoittuva huoneistoala on noin 9 653 htm² ja Sähkötaloon sijoittuvien toimintojen huoneistoala on noin 1320 – 1330 htm² vaihtoehdosta riippuen. Vaihtoehdon 1 vuokra-arvio on 4,72 milj. euroa vuodessa ja vaihtoehdon 2
vuokra-arvio 4,63 milj. euroa vuodessa. Vuokrakustannuksiin on laskettu vain terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat. Lisäksi rakennukseen on
suunnitteilla metron tiloja Liikennelaitos liikelaitoksen omistukseen. Liiketilojen omistus tulee mahdollisesti ulkopuoliselle taholle.
Sosiaali- ja terveystoimiala varaa noin 3,6 milj. euroa irtaimistohankintoihin, joita ovat sairaalalaitteet, varusteet, irtokalusteet ja tietoliikenteen päätelaitteet.
Hanke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2020–2023 osake- ja vuokrahankkeena.
Uudisrakennuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen.
Hankesuunnitelman viitesuunnitelma on laadittu yhteistyössä asemakaavoituksen asiantuntijoiden kanssa. Kaavamuutosprosessi, kaavapäätös ja sen aikataulu ovat keskeinen riski hankkeen toteutumiselle.
Hankesuunnitteluvaiheessa on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvontapalveluiden, pelastuslaitoksen, kaupunginmuseon ja Alvar Aalto -säätiön edustajia.
Esittelijän perustelut
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Arkkitehti Pirjo Sipiläinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Hanke perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014, § 347 päättämään palveluverkkosuunnitelmaan 2030, sen perustella laadittuun ja
22.5.2017 päivättyyn tarveselvitykseen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.6.2017, § 181 tekemään tarvepäätökseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 20.6.2017 Keskustan terveysja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen, jonka huoneistoala tarveselvitysvaiheessa oli noin 10 300 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 4,1 milj. euroa vuodessa. Rakennus on kaupunkikuvallisten
reunaehtojen takia tarkemman suunnittelun myötä pienentynyt. Arvio
kustannuksista ja kokonaisvuokrasta on kasvanut suunnitelmien tarkentumisen ja rakennuskustannusten nousun takia. Uudessa vuokraarviossa on mukana myös Sähkötalon tilat sekä hankesuunnitteluvaiheessa lisätyt laboratorion ja kuvantamisen tilat.
Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti tarveselvityksen hyväksymisen
yhteydessä, että hankesuunnitteluvaiheessa tehdään seuraavat selvitykset:
 Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta
luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja
parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti.
 Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.
 Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja
sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja
riskeihin.
 Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen
vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen
toteuttaminen).
Ensimmäinen ja toinen kohta ovat vielä auki sote-uudistuksen aikataulun muuttumisen takia. Kolmannesta ja neljännestä kohdasta on tehty
selvitykset, jotka ovat hankesuunnitelman liitteenä.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi hankesuunnitelmasta pyydetään
lausunnot Helsingin Liikennelaitos liikelaitokselta (HKL), jonka metron
liikenne- ja muita tiloja sisältyy hankesuunnitelmaan, sekä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalolta, jonka tiloja on suunniteltu osittain
käytettäväksi terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan. Lisäksi hankesuunnitelmasta pyydetään elinkeinopoliittinen lausunto.
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Hankesuunnitelma voidaan viedä päätettäväksi ehdolla, että elinkeinopoliittinen lausunto on myönteinen ja että Liikennelaitos liikelaitos ja
Kiinteistöosakeyhtiö Sähkötalo antavat puoltavan lausunnon.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet
1
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4
5
6
7
8
9
10

Keskustan THK_HS 04122018
Liite 1 Suunnittelutyöryhmä
Liite 2 Keskustan THK_ tarveselvitys
Liite 3 THK_Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja järjestelmät
Liite 5 Viitesuunnitelmat
Liite 6a Hankeaikataulu, yleinen
Liite 6b Hankeaikataulu, yksilöity
Liite 7 Valinnanvapaus_loppuraportti
Liite 8 Toteutusvaihtoehtoselvitys

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.06.2017 § 181
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen (liite 1), jonka huoneistoala on noin
10 300 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 4,1 miljoonaa euroa vuodessa.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että
-Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta
luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.
-Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon
valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."
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-Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen
vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen).
Käsittely
20.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Projektinjohtaja Erja Erra ja johtava ylilääkäri Lars Rosengren olivat
kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Poistetaan esittelijän perusteluista
seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen):
”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että
voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä tiloja muualta" ja korvataan se seuraavalla lauseella: ”Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja
terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.”
Kannattaja: Jäsen Seija Muurinen
Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause:
"Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon
valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."
Kannattaja: Jäsen Katriina Juva
Vastaehdotus 3:
Jäsen Seija Muurinen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause:
"Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen
vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen)."
Kannattaja: Jäsen Katriina Juva
Vastaehdotus 4:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän, että esittelijän perustelujen loppuun (ja
tarveselvitykseen) lisätään seuraava virke: "Selvitetään laboratoriotoiminnan tilojen tarjoaminen sekä apteekille varattavat vuokrattavat tilat
samasta rakennuksesta. Kun keskus on tosiasiallisesti perusdiagnosPostiosoite
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tiikkaan kykenevä röntgenin ja laboratorion osalta ja keskuksesta löytyy
myös tarvittavat apteekkipalvelut, on keskus kilpailukykyinen tilanteessa, jossa valinnanvapaus astuu voimaan."
Vastaehdotus 4 raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 5:
Jäsen Saku Etholen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava kohta: "Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus tulee suunnitella siten, että Lauttasaaresta on jatkossakin saatavilla tavanomaiset ja usein tarvittavat terveys- ja sosiaalipalvelut. Myös Laakson alueen asukkaiden tulee saada
vastaavat palvelut kohtuullisen matkan päästä."
Vastaehdotus 5 raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 6:
Jäsen Heidi Ahola: Ehdotan, että esittelijän perustelujen viimeisestä
kappaleesta poistetaan seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen): ”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä
tiloja muualta" ja lisätään sen tilalle lause: ”Keskukseen sijoitettavista
sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään
sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti ja siten, että kaupunkilaisten etäisyys palveluihin ei kasva kohtuuttomasti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään
hankesuunnitelman yhteydessä.”
Vastaehdotus 6 raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1: (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Poistetaan esittelijän perusteluista seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen): ”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä tiloja muualta" ja korvataan se seuraavalla lauseella: ”Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan
päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.”
Jaa-äänet: 0
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Ei-äänet: 13
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku
Etholen, Sami Heistaro, Katriina Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 13 - 0.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Seija Muurinen): Tarveselvitykseen
lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen
perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."
Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro
Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami
Heistaro, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Seija Muurinen): Tarveselvitykseen
lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen
toteutusvaihtoehtojen vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen)."
Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro
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Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami
Heistaro, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Erja Erra, projektinjohtaja, puhelin: 310 39997
erja.erra(a)hel.fi
Lars Rosengren, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57666
lars.rosengren(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
23.05.2017 Pöydälle
Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.
Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.
02.05.2017 Poistettiin
Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 347
Suun terveydenhuollon Ruskeasuon toimintojen korvaavien tilojen
(Haartmaninkatu 1) tarveselvitys
HEL 2018-012756 T 10 06 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Haartmaninkatu 1:n tarveselvityksen, jonka huoneistoala on 3452 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 1 177 000 euroa vuodessa.
Käsittely
Vs. johtava ylihammaslääkäri Nora Hiivala ja arkkitehti Anne Jaakkola
olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä keskustelun aikana siten, että
esittelijän perustelujen neljänneksi viimeisen kappaleen ensimmäinen
lause "Hankkeen johdosta irtisanotaan tilat Mannerheimintie 172:sta
sekä Herttoniemenrannan hammashoitolasta" muutetaan muotoon
"Hankkeen johdosta irtisanotaan tilat Mannerheimintie 172:sta ja luovutaan siirtyviä toimintoja vastaavasta määrästä nykyisiä toimitiloja".
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504
anne.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Tarveselvitys_2018.12.4_Haartmanink 1
H1 hankesuunnitelma 20181123

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä seuraavan Haartmaninkatu 1:n tarveselvityksen, jonka huoneistoala on 3452 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 1 177 000 euroa vuodessa.
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Esittelijän perustelut
Vs. johtava ylihammaslääkäri Nora Hiivala ja arkkitehti Anne Jaakkola
ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Rakennukseen suunnitellaan siirtyviksi Ruskeasuolta Mannerheimintie
172:sta Helsingin kaupungin Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen
(Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi) suun erikoishoidon yksikkö (PKS-Sehyk), Ruskeasuon hammashoitolan keskitetty kiireellinen
hammashoito ja Mannerheimintien hammashoitolan oikomishoito. Lisäksi siirtyvät Helsingin kaupungin Meilahden hammashoitolasta, Jalavatie 6, paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitotoiminta sekä Kivelän hammashoitolasta (Sibeliuksenkatu 14) monihuonetyöskentely-malli. Haartmaninkatu 1:een suunnitellaan tilat myös suun terveydenhoitoa
palvelevalle kuvantamisen yksikölle, jonka toiminnasta vastaa Helsingin kaupunki.
Samaan kokonaisuuteen on siirtymässä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Suu- ja leukasairauksien osaston opetus sekä
HUS:n HYKS Pää- ja kaulakeskuksen Suu- ja leukasairauksien linjan
Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikkö.
Mannerheimintie 172:ssa sijaitsevien toimintojen uudelleen sijoittaminen on välttämätöntä, koska alue kaavoitetaan muuhun käyttöön ja
kiinteistö tullaan purkamaan.
Haartmaninkatu 1:een sijoitettavien toimintojen tavoitteena on lisätä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, koulutuksen ja tutkimuksen
yhteistyötä. Toimintojen sijoittaminen samaan kiinteistöön tuo toiminnallista, henkilöstöön, tiloihin sekä laitteisiin liittyvää synergiaetua, parantaa tuottavuutta ja laskee toimenpiteen hintaa.
Toimintamallit on suunniteltu toimialan hyväksyttyjen ydinprosessien
mukaan ja rakennuksessa hyödynnetään palvelujen tuotannossa laajennettua aukioloaikaa (klo 7−20).
Hankkeen keskeinen tavoite on palveluiden järjestäminen asiakkaan
tarpeista lähtien mahdollisimman toimiviksi. Keskus on myös liikenteellisesti helposti savutettavissa niin busseilla kuin raitiovaunuillakin.
Helsingin toimintojen hoitotilat ja taustatyötilat sijoittuvat pääasiassa rakennuksen katutasolle. Oikomishoito ja osa PKS-SEHYK:in vastaanottohuoneista sijoittuu toiseen kerrokseen. Pukutiloja, varastotilaa ja teknisiä tiloja on myös kellarikerroksissa.
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Hankkeen johdosta irtisanotaan tilat Mannerheimintie 172:sta sekä
Herttoniemenrannan hammashoitolasta. Samalla luovutaan Kivelän ja
Meilahden tiloista siirtyvien toimintojen osalta. Tämän kokonaisuuden
yhteenlaskettu neliömäärä on 2695 m2 ja vuosivuokra 654 942 euroa.
Toiminnan vaatimiin urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin sairaalalaitteisiin, pienlaitteisiin, instrumentteihin, irtokalusteisiin ja muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi varaa yhteensä 20 000 euroa vuodelle
2019 ja 3 080 000 euroa vuodelle 2020.
ATK-hankintoihin sosiaali- ja terveystoimi varaa 400 000 euroa vuodelle 2020.
Haartmaninkatu 1:n vuokrasopimuksessa on huomioitu mahdolliset sote- ja maakuntauudistuksesta johtuvat muutostarpeet.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 310 24504
anne.jaakkola(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Tarveselvitys_2018.12.4_Haartmanink 1
H1 hankesuunnitelma 20181123

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala

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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

23/2018

27 (52)

Asia/6
18.12.2018

§ 348
Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta
HEL 2018-012443 T 02 08 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:
A Hyväksyä työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään
tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.
B Oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan
- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset
- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Ulla Turunen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 050 4020148
ulla.turunen(a)hel.fi
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463
ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku
A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta

B
Otteet
Ote
Työkykyselvitys
Hankintapalvelut
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hankintavaltuuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2017 § 334 päättänyt viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä
päätöksellä lautakunta oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujenjohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelut sopimuskaudeksi 1.5.2019‒30.4.2021. Sopimusta voidaan tilaajan niin
päättäessä jatkaa kahdella optiovuodella.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan Työkykyselvityksen tehtävänä on
tutkia ja arvioida asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä hänen mahdollisuutensa kuntoutukseen, sairauspäivärahaan ja/tai eläkkeeseen.
Työkykyselvitystyö sisältää sosiaalityöntekijän tekemän laajan sosiaalisen selvityksen, terveydentilan selvittämiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut kuten neuropsykologi- ja erikoislääkäritutkimuspalvelut, terveydentilan edellyttämien etuuksien, kuten sairauspäiväraha- ja/tai eläkehakemuksen laatimisen ja koko hakuprosessin hoitamisen mahdollisesti tarvittavine muutoksenhakuineen. Työkyvyn arviointi toteutetaan monialaisen yhteistyön keinoin.
Työkykyselvityksen asiakkaita voivat olla helsinkiläiset ja vantaalaiset
sosiaalitoimen ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun
(TYP) asiakkaat. Asiakaskohderyhmään kuuluvat 18‒63-vuotiaat sairauden, vian tai vamman johdosta lähettäjätahon työkyvyttömäksi arvioimat asiakkaat. Työkyvyn arviointeja ja eläkemahdollisuuksien selvityksiä tehdään perhe- ja sosiaalipalvelujen työkykyselvitys-yksikössä.
Helsingin ja Vantaan kaupungeilla on toukokuussa 2012 solmittu sopimus siitä, että Helsingin kaupunki tuottaa korvausta vastaan eläkeselvityspalvelua (nykyään työkykyselvitystä) Vantaan kaupungille. Sopimus
on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen mukaan tuottaja vastaa aikataulunsa mukaan palveluun liittyvien ostopalvelujen kilpailuttamisesta
myös tilaajan tarpeisiin.
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Hankinnan kohteena ovat Työkykyselvityksen erikoislääkäripalvelut ja
neuropsykologipalvelut, jotka sisältävät erikoislääkärien osalta tutustumisen tutkittavan asiakirjoihin, neuvottelut asiakkaan asiaa hoitavan sosiaalityöntekijän kanssa, varsinaisen tutkimuksen teon, ohjaamiset tarvittaviin lisätutkimuksiin, lääkärinlausunnon kirjoittamisen ja konsultaation.
Neuropsykologin tehtävä sisältää tutustumisen tutkittavan asiakirjoihin,
neuvottelut asiakkaan asiaa hoitavan sosiaalityöntekijän kanssa, varsinaisen tutkimuksen teon, lausunnon kirjoittamisen ja konsultaation.
Vuonna 2018 Työkykyselvityksessä arvioidaan valmistuvan noin 700
erikoislääkärin ja yli 200 neuropsykologin lausuntoa.
Tarjouskilpailu
Työkykyselvityksen asiantuntijapalveluiden hankinnasta järjestetään
tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.
Hankinta jakautuu viiteen kohteeseen:
1. Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
2. Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
3. Neurologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
4. Yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkärin suorittama työja toimintakyvyn arviointi
5. Neuropsykologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
Tarjouspyynnössä ja muissa tarjousasiakirjoissa on esitetty tarjoajalle
ja tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden
ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus kunkin kohteen osalta edullisimman vertailuhinnan perusteella. Puitejärjestelyyn valitaan jokaiselle hankinnan kohteeseen vähintään kolme ja
enintään viisi tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävää vertailuhinnaltaan edullisinta tarjousta, jotka asetetaan vertailuhinnan mukaiseen ensisijaisuusjärjestykseen.
Tehtävät sopimukset
Puitejärjestelyyn valittavien palveluntuottajien kanssa laaditaan sopimukset kahden vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskauden tavoiteltu alkamisajankohta on 1.5.2019. Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa kahdella optiovuodella.
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Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämismallin vuoksi perusteltua.
Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Ulla Turunen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 050 4020148
ulla.turunen(a)hel.fi
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463
ilkka.paukkunen(a)hel.fi
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Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
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§ 349
Muutos sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2019 myöntämään
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskevaan avustuspäätökseen
HEL 2018-009089 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa 11.12.2018 (§ 334) tekemäänsä lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista
koskevaa avustuspäätöstä siten, että 09 Helsinki Human Rights Säätiön pyynnöstä sille myönnetty 80 000 euron avustus maksetaan Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:lle vuodelle 2019 edellyttäen, että avustuspäätöksen mukainen 09 Helsinki Human Rights Säätiön järjestämä Toiminnallisen kohtaamispaikan toiminta siirtyy
1.1.2019 alkaen Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n
järjestämäksi. Avustus kohdennetaan Toiminnallisen kohtaamispaikan
toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen käytettäväksi työntekijöiden
palkkoihin ja tilojen vuokrakuluihin. Kohtaamispaikka tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7‒16-vuotiaille lapsille ja
nuorille Malmin alueella arki-iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoina.
Avustus myönnetään entisin ehdoin, jotka velvoittavat nyt Helsingin
Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:tä. Ehtojen mukaisesti:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2020 kesäkuun
loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy
pykälä vastuuvapauden myöntämisestä
- järjestön tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6
olevia avustusohjeita
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- avustuksen saajan on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito
on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustus voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustuksen maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa,
kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi 11.12.2018 (§ 334) avustuksia
vuodelle 2019 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Yksi avustuksen saajista oli 09 Helsinki Human Rights Säätiö (09HHR), jolle myönnettiin 80 000 euroa (hakemusnumero
1689225) Toiminnallisen kohtaamispaikan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen käytettäväksi työntekijöiden palkkoihin ja tilojen vuokrakuluihin. Kohtaamispaikka tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7‒16-vuotiaille lapsille ja nuorille Malmin alueella arki-iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoina. Avustus oli suuruudeltaan ja
kohdennukseltaan sama kuin vuodelle 2018.
09HHR-säätiön hallituksen puheenjohtaja lähetti 13.12.2018 sosiaali- ja
terveystoimialalle kirjeen, joka on tämän esityslistan liitteenä 1. Siinä
todettiin, että 09HHR-säätiön hallitus on 13.12.2018 päättänyt luovuttaa
säätiön toiminnan Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n
(HNMKY ry.) toiminnaksi 1.1.2019 alkaen. Kokouksen pöytäkirjanote
on tämän esityslistan liitteenä 2. Päätöksen perusteena ovat taloudelliset syyt.
HNMKY ry:n hallitus on 11.12.2018 päättänyt ottaa toiminnat vastaan
edellyttäen, että toiminnalle vuodelle 2019 myönnetyt avustukset on
mahdollista siirtää HNMKY ry:lle ja avustukset määrällisesti vastaavat
toimikauden 2018 avustusmääriä. Kokouksen pöytäkirjanote on tämän
esityslistan liitteenä 3.
09HHR-säätiöltä saadun tiedon mukaan STEA on hyväksynyt järjestelyn avustamiensa toimintojen osalta.
Tämän päätöksen yhteydessä asia ratkaistaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämän avustuksen osalta. Asia edellyttää 09HHR-säätiön avustushakemuksen uutta käsittelyä, koska
avustettavasta toiminnasta vastaava taho muuttuu. Lisäksi kaupungin
avustusten myöntämistä koskevien ohjeiden kohdan 2.5 mukaan järjestö ei saa siirtää saamaansa avustusta muulle taholle. Ohje on tämän
esityslistan liitteenä 6.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on jo usean vuoden ajan tukenut taloudellisesti 09HHR-säätiön Toiminnallisen kohtaamispaikan toimintaa
myöntämällä avustuksia käytettäväksi työntekijöiden palkkoihin ja tilojen vuokrakuluihin. Kohtaamispaikan kohderyhmänä ovat erityisesti
syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret ja suuri osa toimintaan
osallistuvista on maahanmuuttajataustaisia. Toiminta tukee sosiaali- ja
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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

23/2018

34 (52)

Asia/7
18.12.2018

terveystoimialan työtä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminnan jatkuminen on erittäin toivottavaa.
09HHR-säätiön luovuttaessa muun toimintansa mukana tämänkin toiminnan 1.1.2019 alkaen HNMKY ry:lle on asianmukaista, että 80 000
euron avustus maksetaan uudelle vastuujärjestölle. Näin varmistetaan
kohtaamispaikan toiminnan jatkuvuus muutosvaiheessa sekä vuoden
2019 aikana. 09HHR-säätiöllä ei ole itsellään edellytyksiä käynnistää
toimintaa vuoden 2019 alusta lukien.
Sosiaali- ja terveystoimiala sai 16.12.2018 09HHR-säätiön hallituksen
puheenjohtajalta sähköpostitse vahvistuksen siihen, että säätiö suostuu
avustushakemuksensa uuteen käsittelyyn. Suostumus on tämän esityslistan liitteenä 4.
HNMKY ry:n pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja vahvistivat sähköpostitse 17.12.2018, että yhdistys sitoutuu käyttämään mahdollisen
avustuksen avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Sitoumus on
tämän esityslistan liitteenä 5.
HNMKY ry. on tunnettu ja vakavarainen järjestötoimija. Vuoden 2017 tilikauden tulos oli 1 569 249,64 euroa, kokonaiskustannukset
9 791 054,68 euroa, tase 31.12.2017 17 281 692,24 euroa, taseen oma
pääoma 9 569 016,19 euroa ja omavaraisuusaste 55,37 %.
HNMKY ry. haki (hakemusnumero 1688677) sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta vuodelle 2019 vähävaraisten isien ja lasten hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kerho- ja leiritoimintaan. Avustusta ei myönnetty 11.12.2018 (§ 334) ja perusteluna oli, että toimintaa voitaneen järjestää ilman tätä avustusta.
Avustuspäätöksestä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksestä ilmoitetaan 09HHR-säätiölle ja HNMKY ry:lle kirjeellä.
Kaupunginhallituksen avustusohjeen mukaan myönnetyt avustukset
maksetaan seuraavasti: alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä
eränä, 4 000‒11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli
11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä.
Aikaisemman hyväksi todetun käytännön mukaisesti kaksi ensimmäistä
avustuserää maksetaan samassa yhteydessä.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2020 kesäkuun loppuun mennessä.
Terveysvaikutusten arviointi
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Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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09HHR-säätiön suostumus 16.12.2018
HNMKY ry:n sitoumus 17.12.2018
Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
09 Helsinki Human Rights Säätiö
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry.

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Liite 6
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Liite 6

Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.12.2018 § 318
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§ 350
Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
kuvaus
HEL 2018-012589 T 00 01 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Jaakko Heinilä, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 52167
jaakko.heinila(a)hel.fi

Liitteet
1

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää toimialan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä. Kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä luo perustan
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle, arvioinnille ja kehittämiselle.
Kuvauksessa toimialat kuvaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
keskeisimmät tavoitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt. Kuvauksessa
määritellään, miten toimialoilla toteutetaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa huomioiden toiminnan ominaisluonne ja laajuus.
Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on valmisteltu yhdessä toimialan johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Kuvaus on laadittu kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti. Kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa analysoidaan
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toimialan kaikki riskit potilas- ja asiakasturvallisuudesta strategisen tason riskeihin.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Jaakko Heinilä, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 52167
jaakko.heinila(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
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§ 351
Sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo 1.1.2019 lukien
HEL 2018-012833 T 02 05 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että 1.1.2019 alkaen sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo on 10,50 euroa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404
katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 12.12.2017 (§ 333), että 1.1.2018
alkaen sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo oli 10,40 euroa.
Lounasseteleiden toimittaja Edenred Finland Oy on päättänyt muuttaa
lounasseteleiden arvoja verohallinnon antamien lounasedun rajojen
mukaisesti vuodelle 2019, eikä enää toimita 10,40 euron arvoisia lounasseteleitä. Lähimmät lounassetelivaihtoehdot vuonna 2019 ovat
10,00 euroa ja 10,50 euroa.
Määrättyihin valtion korvaamiin avopalveluihin ovat oikeutettuja kaikki
sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden
työkyvyttömyysaste on vähintään 20 %. Sotainvalidien lisäksi tähän
joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina ennen
vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet. Korvattaviin avopalveluihin ovat oikeutettuja lisäksi 1.1.2017 alkaen henkilöt, jotka ovat vuosien
1939−1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden
työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %. Palvelut ovat sotainvalideille
maksuttomia ja valtiokonttori korvaa niistä aiheutuneet kulut kunnille
täysimääräisesti.
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Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina valtio korvaa esimerkiksi ateriapalveluja, jotka sisältävät yleensä yhden lämpimän aterian vuorokaudessa. Helsingissä tämä toteutetaan niin, että sotainvalidit saavat maksutta lounassetelin viikon jokaiselle päivälle. Lounasseteleistä vähennetään laitos-, sairaala- ja kuntoutushoitojaksot. Lounassetelin arvoa
korotettiin edellisen kerran vuoden 2018 alusta 9,70 eurosta 10,40 euroon.
Korotus esitetään nyt lähimpänä entistä olevaan hintaluokkaan. Korotuksella ei viime kädessä ole Helsingin kaupungille kustannusvaikutuksia, koska kulut peritään valtiolta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Ikääntyneiden ravitsemustila ja ravinnonsaanti on kiinteästi yhteydessä
terveydentilaan ja toimintakykyyn. Säännöllinen, riittävä ja terveellinen
ravinto edistää ja ylläpitää sotainvalidin hyvinvointia ja terveydentilaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Katariina Ilves, suunnittelija, puhelin: 310 62404
katariina.ilves(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Tiedoksi
Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen (SKH) johto
SKH:n palvelualueiden johtajat
SKH:n kotihoitopäälliköt
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talous ja suunnittelu
Talouden tuki
Hankintapalvelut
Tietohallintopalvelut
Taloushallintopalvelu
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§ 352
Sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemien johtajalääkärin viran
hakumenettelyn uusiminen ja viran väliaikainen hoitaminen
HEL 2018-009539 T 01 01 01 01

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että terveysasemien johtajalääkärin virka (vakanssinumero 026709) julistetaan uudelleen haettavaksi.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että terveysasemien johtajalääkärin virkaan aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset
otetaan huomioon.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä, että terveysasemien johtajalääkärin avointa virkaa hoitaa ilman julkista hakumenettelyä Timo J. Lukkarinen 7593,46 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.1.2019 lukien siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa kuitenkin enintään 31.5.2019
saakka.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Virkaa hakeneet
Viran määräaikainen hoitaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 8.5.2018 § 136 myöntää lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Olli Huuskoselle eron 21.5.2018 lukien
terveysasemien johtajalääkärin avoimen viran määräaikaisesta hoidosta. Samalla lautakunta päätti, että terveysasemien johtajalääkärin virka
(vakanssinumero 026709) julistetaan haettavaksi. Terveysasemien virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22) ja viran kokonaispalkka on 7593,46 euroa kuukaudessa.
Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta.
Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.
Terveysasemien johtajalääkärin virka oli julkisesti haettavana
17.8.−10.9.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinki-rekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä
Lääkärilehdessä ja Mediuutisissa 17.8. sekä Helsingin Sanomissa
19.8. Sähköisesti työpaikkailmoitus oli luettavissa Oikotien sekä Duunitorin työpaikkailmoituksissa ja ilmoitusta markkinoitiin LinkedIn-palvelussa.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomenkielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n mukaan nimittävä viranomainen voi päättää viran hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa
uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei
ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita.
Hakijat ja rekrytointiprosessi
Terveysasemien johtajalääkärin virkaa haki hakuajan kuluessa kolme
henkilöä. Vaadittu Suomessa laillistettu lääkäri tai yleislääketieteen tai
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muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto oli kahdella hakijalla. Kokemusta alansa hallinto- ja johtamistehtävistä oli kahdella hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.
Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Hakijoita haastattelivat 20.9.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja
päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, henkilöstösuunnittelupäällikkö Tarja Näkki sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna
Vesikansa ja Karita Toijonen. Molemmat haastatellut henkilöt kutsuttiin
henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.
Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 4 luvun 4.1.1 momentin
mukaan terveysasemat ja sisätautien poliklinikkapalvelua johtaa terveysasemien johtajalääkäri. Terveysasemien johtajalääkäri suorittaa
terveys- ja päihdepalvelujen johtajan määräämät tehtävät. Terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveyden-huollon mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta.
Lisäksi terveysasemat vastaavat terveyskeskuslääkäreiden hoidossa
olevien neuvola-asiakkaiden ja kotihoidon potilaiden lääkäripalveluista.
Terveysaseman palveluja ovat lääkärin ja hoitajan vastaanotot. Johtajalääkärin vastuualueeseen kuuluvat myös epidemiologinen toiminto,
omahoitotarvikejakelu, tupakkaklinikka, ryhmätoiminta, keskitetty ehkäisyneuvonta ja haavavastaanotto.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialla on meneillään laaja palvelujen
uudistus vuoteen 2030. Toiminnan muutoksen lähtökohtana ovat ydinprosessit, joilla pystytään vastaamaan asiakassegmentointiin. Asiakassegmentointi kohdentaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut oikein ja näin
saavutetaan yhtäaikaisesti sekä tuottavuuden, vaikuttavuuden, saatavuuden että asiakas- ja henkilöstökokemuksen nousu. Asiakkaaksi tulon prosessi on moderni, monikanavainen ja digitalisaatio on merkittävässä asemassa. Terveysasemien johtajalääkäri on yhtenä esimiehistä
keskiössä terveys- ja hyvinvointikeskus -konseptin toimeenpanossa.
Samanaikaisesti toimialalla valmistaudutaan tulevaan SOTE-uudistukseen ja Apotti-järjestelmän käyttöönottoon. Edellä oleva edellyttää vahvaa johtamis- ja kehittämisosaamista sekä syvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuntemusta.
Terveysasemien johtajalääkäriltä edellytetään kykyä johtaa toimintaa
asetettujen tavoitteiden mukaisesti toimeenpanoon asti. Palvelujen uudistaminen edellyttää intoa osallistua itse ja kykyä osallistaa ja motivoida henkilökuntaa. Johtajalta edellytetään halukkuutta ja valmiuksia
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myös Sote-maakunnan kehittämiseen ja rakentamiseen oman virkansa
osalta.
Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointeihin perustuen on
katsottava, että terveysasemien johtajalääkärin virkaa hakeneiden joukko ei tehtävän merkittävyys ja painoarvo huomioiden ole vielä tarpeeksi
monipuolinen, jotta päätös virkaan esitettävästä voitaisiin tehdä riittävän harkitusti.
Edellä mainittuun perustuen terveysasemien johtajalääkärin virka tulisi
julistaa uudelleen haettavaksi.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi
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Asia/11
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

§ 353
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 354
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 13.12.2018
177 § Palvelujen päälliköiden virkanimikkeiden muuttaminen terveys- ja
päihdepalveluissa
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.12.2018
178 § Asiakaspalautejärjestelmän hankinta Palvelukeskus Helsingiltä
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 11.12.2018
98 § Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 13.12.2018
61 § Sijaisten määrääminen sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen
palvelujen päälliköille
Hallintojohtaja 12.12.2018
42 § Tuottajaohjauksen käsikirjan laatimisen hankinta
43 § Päätös sosiaali- ja terveystoimialan johdon strategian suunnittelusta.
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
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
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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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 343, 344, 345, 346, 347, 348 (A), 350 ja 354 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 348 (B), 349, 351 ja 352 §: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.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 353 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
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Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sote

helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504
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Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Cecilia Ehrnrooth

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.01.2019.
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