Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

2/2019

29.01.2019

Kokousaika

29.01.2019 16:15 - 20:01, keskeytetty 18:09 - 18:18

Kokouspaikka

Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Läsnä
Jäsenet
Vesikansa, Sanna
Toijonen, Karita
Bergholm, Tapio
Ehrnrooth, Cecilia
Heistaro, Sami
Juva, Kati
Muurinen, Seija
Pajula, Matias
Rantanen, Mari
Tuure, Tuomas
Vainionpää, Antti
Ahola, Heidi
Apajalahti, Ahto

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jolkkonen, Juha

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
hallintojohtaja
lakimies
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
vs. terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
erityissuunnittelija
viestintäpäällikkö
vammaistyön ostopalvelupäällikkö
läsnä: 11 § (hankintamenettelyn
parantaminen), klo 16:45 - 17:40
erityissuunnittelija
läsnä: 11 § (hankintamenettelyn
parantaminen), klo 16:45 - 17:40
kehittämissuunnittelija
läsnä: 11 § (hankintamenettelyn
parantaminen), klo 16:45 - 17:40

varajäsen
varajäsen

Muut

Mäki, Tiina
Haapala, Maija
Meripaasi, Seija
Sulavuori, Maarit
Tamminen, Mikko
Korhonen, Soili
Juutilainen-Saari, Jaana
Eronen, Minna
Lankinen, Akusti
Lindroos, Henriika

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

2/2019

29.01.2019

Otranen, Petri
Riihivaara, Tuomas
Siltari, Tuulikki

Sipiläinen, Pirjo
Turunen, Petri
Varsio, Sinikka

tietohallintopäällikkö
läsnä: 11 § (LifeCare tilannekatsaus), klo 17:41 - 18:09
johtava hankinta-asiantuntija
läsnä: 11 § (hankintamenettelyn
parantaminen), klo 16:45 - 17:40
arviointitoiminnan johtaja
läsnä: 11 § (vanhusten ostopalvelujen valvonnan tilannekatsaus) ja 12
§, klo 18:19 - 19:36
arkkitehti
läsnä: 10 §, klo 16:21 - 16:42
erityissuunnittelija
läsnä: 11 § (hankintamenettelyn
parantaminen), klo 16:45 - 17:40
vs. johtajahammaslääkäri
läsnä: 11 § (LifeCare tilannekatsaus), klo 17:41 - 18:09

Puheenjohtaja
Sanna Vesikansa

apulaispormestari
9-18 §

Juha Jolkkonen

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
9-18 §

Soili Korhonen

erityissuunnittelija
9-18 §

Esittelijät

Pöytäkirjanpitäjä

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

2/2019

29.01.2019

§

Asia

9

Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

10

Asia/2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiasta

11

Asia/3

Ilmoitusasiat

12

Asia/7

Kotihoidon palvelusetelin palvelun enimmäistuntimäärän kumoaminen

13

Asia/4

Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta

14

Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 toteuttamattomat sitovat
toiminnalliset tavoitteet

15

Asia/6

Talousarviokohdan Apotti ja Sote-maakuntauudistus alitusoikeus toimintakatteen osalta

16

Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista koskevasta valtuustoaloitteesta

17

Asia/9

Eron myöntäminen Helsingin sairaalan johtajalääkärille ja viran haettavaksi julistaminen

18

Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

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

2/2019

1 (34)

Asia/1
29.01.2019

§9
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 Seija Muurisen ja varatarkastajaksi jäsen Heidi Aholan.
Samalla lautakunta päätti asioiden käsittelyjärjestyksen muutoksesta
siten, että esityslistan asia 7 Kotihoidon palvelusetelin palvelun enimmäistuntimäärän kumoaminen (tämän pöytäkirjan § 12) käsiteltiin neljäntenä asiana ilmoitusasioiden jälkeen. Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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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§ 10
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiasta
HEL 2018-012640 T 00 01 01

Lausunto
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
Antti Vainionpään 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
Lausuntoehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiasta:
"Kiinteistöstrategisten linjausten osalta sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialalla on palvelujen uudistamista ja
palveluverkkoa koskevat linjaukset vuodelta 2014 sekä Sairaala-aluevision 2030 linjaukset sairaala-alueiden tulevasta käytöstä vuodelta
2016. Sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen rungon muodostavat terveys- ja hyvinvointikeskukset, perhekeskukset ja monipuoliset palvelukeskukset, joihin kootaan monialaisesti paljon erilaisia palveluja. Palvelukeskusten sijoittumista tarkastellaan kaupunkitasolla.
Väestömäärän kasvu, väestön ikääntyminen ja palvelujen uudistaminen aiheuttavat myös sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä tarpeita uudis- ja peruskorjausrakentamiselle. Sekä uudis- että peruskorjausrakentamisen tulee sosiaali- ja terveystoimialan näkökulmasta toteutua
huomattavasti nykyistä viiveettömämmin, jotta palvelut vastaisivat
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asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja varmistaisivat palvelutuotannon kilpailukyvyn. Myös vuoden 2019 talousarviossa todetaan, että ”Investointiohjelmassa olevia sosiaali- ja terveystoimen investointeja, erityisesti palveluasumiseen, monipuolisiin palvelukeskuksiin, terveys- ja hyvinvointikeskuksiin sekä vammais- ja lastensuojelun hankkeisiin viedään aktiivisesti eteenpäin. Kaupunki varmistaa tarvittaessa esim. Hekan edellytykset toteuttaa hankkeita."
Palvelukeskusten saavutettavuuden varmistamiseksi kaupungin tulisi
omistaa tontteja ja kiinteistöjä joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen solmukohdissa, joihin palveluja pitää tulevaisuudessa sijoittaa nykyistä enemmän. Tonttien puuttuminen johtaa siihen, että tärkeimpien
palvelujen tarkoituksenmukainen sijoittuminen oikeisiin paikkoihin viivästyy kohtuuttomasti.
Toimitilastrategiassa on esitetty keinoja muuttuviin ja nopeutuviin tilatarpeisiin varautumiseen tekemällä mm. palvelutilaverkkoselvityksiä.
Kaupungin sisäiset palveluverkkoselvitykset eivät välttämättä vastaa
sosiaali- ja terveystoimialan tilojen tarpeeseen. Mahdollinen maakuntaja sote-uudistus edellyttää kaupunkitasoa laajempaakin palvelujen tarkastelualuetta.
Kiinteistöstrategian yhtenä keskeisenä linjauksena on asukkaiden osallisuuden edistäminen avaamalla tiloja asukaskäyttöön. Sosiaali- ja terveystoimen osalta tilojen avaamista asukaskäyttöön on harkittava tapauskohtaisesti, sillä sosiaali- ja terveystoimialan tilat ovat usein erityistiloja, joilla on muun muassa asiakkaisiin ja henkilöstöön, laitteistoon,
turvallisuuteen ja salassapitoon sekä puhtauteen liittyy erityisvaatimuksia.
Omistajapoliittisten linjausten osalta tilojen toimivuus on ensisijainen
kriteeri sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitiloissa. Kulttuurihistorialliset
ja rakennustaiteelliset vaatimukset saattavat olla ristiriidassa toiminnallisuuden kanssa.
Kiinteistöstrategiset linjaukset terveellisten ja turvallisten toimitilojen
osalta ovat tärkeät. Käyttäjien havaitsemat ongelmat tulee korjata viipymättä, jotta voidaan varmistaa tilojen turvallisuus ja terveellisyys. Tämä
edellyttää tiivistä yhteistyötä kiinteistöhuollon ja käyttäjien välillä.
Kiinteistöstrategiassa esitetään, että kaupungin toimitilojen tulee olla
käyttökunnossa eli toimivia, terveellisiä ja turvallisia koko elinkaarensa
ajan. Sosiaali- ja terveystoimialan tiloissa toimitaan usein ympäri vuorokauden, jolloin kulumiseen on varauduttava eri tavalla kuin toimistokiinteistöissä. On tärkeää varmistaa kiinteistön elinkaaren aikana, että korjaustoimenpiteet tai korvaavien tilojen hankinta toteutetaan riittävän
ajoissa, jotta korjausvelan takia ei tarvitse siirtää toimintaa muualle.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen erityistarpeet pitää ottaa huomioon, kun
korjausinvestointeja priorisoidaan ja aikataulutetaan. Korjaustoimien aikana käytössä pitää olla toimintaan soveltuvat väistötilat, joissa toteutuvat toiminnan, puhtauden, turvallisuuden ja salassapitovelvollisuuden
vaatimukset. Usein väistötilojen tarpeelle syynä ovat nimenomaan sisäilmaongelmat.
Rakentamisvaiheen laadunvalvonta vaatii resursseja ja korjausvelvoitteiden huomioimista myös toiminnallisen muutostyöhankkeen kohdalla.
Valvojan tehdessä toimenpidesuosituksia laadun varmistamiseksi, tulee varmistaa, että toimenpiteet myös toteutetaan. Valvojien vaateiden
tulisi olla velvoittavia, mikäli ne ovat linjassa rakennuksen korjaustarpeiden suhteen.
Ylläpito, korjaus ja turvallisten tilojen oikea käyttö takaavat hyvän sisäilman. Tämä edellyttää eri osapuolten, kuten tilojen käyttäjien, kiinteistöhuollon ja tilojen omistajan välistä tiivistä yhteistyötä.
Mahdollisten sisäilmaongelmien aiheuttajan selvittäminen ja tutkimustulosten raportointi edellyttävät oikea-aikaista viestintää. Sisäilma-asiantuntijoiden tulee tulkita sisäilmatutkimusten tulokset käyttäjille, jotta
väärät tulkinnat ja huhut eivät lähde liikkeelle.
Sisäilmaa heikentää myös se, että tiloihin saatetaan sijoittaa enemmän
henkilökuntaa tai asiakkaita kuin tilojen ja esimerkiksi ilmanvaihdon mitoitus sallii. On tärkeää, että henkilökunta tietää rakennuksen tilojen
käyttötarkoitukset ja ilmanvaihdon mitoitukset, jotta ei tietämättään heikennä sisäilman laatua. Toimijoiden on saatava riittävä perehdytys esimerkiksi huonekohtaisten säätimien käyttöön. Tietämättömyydestä johtuva virheellinen käyttö ja siitä johtuvat sisäilmaongelmat pitää minimoida.
Lausuntopyynnön liitteenä oleva sisäilma-ohjelma on keskeneräinen,
siitä puuttuvat selkeät toimenpide-ehdotukset eikä se huomioi sosiaalija terveystoimen tiloja. Myös sosiaali- ja terveystoimen tilojen tulee olla
rakenteiltaan ja sisäilmaltaan terveitä ja turvallisia. Tämä korostuu erityisesti lasten ja nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa, joissa asiakkaat oleskelevat ympärivuorokautisesti pitkiä aikoja tai pysyvästi.
HUS:n iho- ja allergiasairaalassa on keväällä 2018 toimintansa aloittanut sisäilmakeskus, eikä ole tarkoituksenmukaista perustaa Helsingin
kaupungille omaa sisäilmapoliklinikkaa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Kiinteistöstrategia on tärkeä väline vaikuttaa tilojen käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin. Tilojen käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että tilat ovat toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja
turvallisia.
Esittelijän perustelut
Arkkitehti Pirjo Sipiläinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Helsingin kaupunkistrategiassa kaudelle 2017‒2021 määriteltiin, että
kaupunki laatii kiinteistöstrategian. Kiinteistöstrategia toteuttaa kaupunkistrategisia linjauksia. Kiinteistöstrategian tavoitteita ja toimenpiteitä
toteutetaan erikseen valmisteltavan toteutusohjelman ja sen seurannan
avulla. Toteutusohjelmaa sisällytetään myös kiinteistöstrategiaan liittyvässä sisäilmaohjelmassa esitetyt toimenpiteet.
Kiinteistöstrategian painopisteitä ovat aktiivisen omistajapolitiikan lisäksi hiilineutraali Helsinki 2035, sisäilmaongelmien ratkaiseminen, toimitilojen hankintaprosessin nopeuttaminen, kaupungin tilojen asukaskäytön edistäminen, tilojen väliaikaiskäytön kehittäminen ja arvorakennusten hallinnan kehittäminen sekä sisäisen vuokrajärjestelmän uusiminen.
Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausunnon kaupunginhallitukselle 12.2.2019 mennessä. Lausunto on pyydetty
myös muilta toimialalautakunnilta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Kiinteistöstrategia_2018-12-02.doc
Sisäilmaohjelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 11
Ilmoitusasiat
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.
Käsittely
Johtava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, kehittämissuunnittelija Henriika Lindroos, erityissuunnittelija Petri Turunen, erityissuunnittelija Akusti Lankinen ja vammaistyön ostopalvelupäällikkö Minna Eronen
olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa hankintamenettelyn parantamista koskevan asian käsittelyssä.
Vs. johtajahammaslääkäri Sinikka Varsio ja tietohallintopäällikkö Petri
Otranen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa suun terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä LifeCaren tilannekatsausta koskevan asian käsittelyssä.
Lisäksi ilmoitusasioissa käsiteltiin vanhusten ostopalvelujen valvonnan
tilannetta. Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
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):
Hankintamenettelyn parantaminen. Johtava hankinta-asiantuntija Tuomas Riihivaara, kehittämissuunnittelija Henriika Lindroos, erityissuunnittelija Petri Turunen, erityissuunnittelija Akusti Lankinen ja vammaisPostiosoite
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työn ostopalvelupäällikkö Minna Eronen ovat kutsuttuina asiantuntijoina
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Suun terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä LifeCaren tilannekatsaus. Vs. johtajahammaslääkäri Sinikka Varsio ja tietohallintopäällikkö
Petri Otranen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
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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§ 12
Kotihoidon palvelusetelin palvelun enimmäistuntimäärän kumoaminen
HEL 2019-000802 T 06 00 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kotihoidon palvelusetelin palvelun enimmäistuntimäärä kumotaan 1.2.2019 alkaen. Samalla lautakunta päätti, että jatkossa palvelusetelikäytäntöjä tarkentavat muutokset, pois lukien palvelusetelin arvon muutokset, päätti sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja.
Käsittely
Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari oli kutsuttuna asiantuntijana
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984
tuulikki.siltari(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari on kutsuttuna asiantuntijana
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Helsingin kaupunginvaltuuston 13.6.2018 (§ 174) hyväksymän hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan
viranhaltija päättää, palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvistamisesta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 24.3.2015, että palveluseteli
on 1.9.2015 alkaen yksi kotihoidon järjestämistapa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti samalla, että kotihoidon palvelusetelin arvo on vähinPostiosoite
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tään 7 euroa tunnilta ja enintään 34 euroa tunnilta, ja että arvo määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistaman laskentakaavan
mukaan, ja että palvelusetelin enimmäismäärä on 40 tuntia kuukaudessa.
Kotihoidon palveluseteli otettiin käyttöön yksityisissä palvelutaloissa
1.9.2015 ja laajentui kaikkien kotona asuvien käyttöön 1.5.2018. Palvelusetelin asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti käytön aikana. Joulukuussa 2018 asiakkaista 470 oli palvelutaloissa asuvia ja 107 asui
omassa kodissaan. Palveluseteliasiakkaat saavat keskimäärin noin
30‒40 tuntia kuukaudessa kotihoidon palvelua.

Käytännössä on havaittu asiakastilanteita, joissa olisi ollut perusteltua
myöntää suurempikin määrä kotihoidon tunteja palvelusetelillä kuin nykyinen raja 40 tuntia kuukaudessa antaa luvan myöntää. Jos asiakas
on toimintakyvyltään lisätunteja vaativa, on usein tarkoituksenmukaista,
että asiakas saisi koko tarvitsemansa palvelumäärän samalta tuottajalta. Esimerkiksi yksityisissä palvelutaloissa oleva henkilökunta pystyy
tuottamaan asiakkaalle koko palvelun riippumatta tuntimäärästä ja
asiakkaalle kotona käyvien työntekijöiden määrä pysyy pienempänä.
Asiakas on palvelusetelillä valinnut itse haluamansa palveluntuottajan,
joten asiakkaan valinnanoikeus vahvistuu, kun koko kotihoitopalvelu tulee valitulta tuottajalta. Asiakkaalle ei ole myöskään selkeää, jos hän
saa kaksi erilaisin perustein laadittua maksua kotihoidosta. Näin voi nyt
käydä, jos asiakas saa sekä palvelusetelin (palveluntuottaja perii omavastuun) että kaupungin kotihoitopalvelua (kaupunki perii asiakasmaksun).
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Kotihoidon palvelu perustuu arvioituun palvelutarpeeseen ja edelleen
on tilanteita, joissa on perusteltua, että asiakkaan palveluverkostossa
on sekä palvelusetelituottaja että kaupungin kotihoito: esimerkiksi vaativa sairaanhoidollinen asiakas, jossa asiakkaan terveydentila vaatii tiivistä seurantaa ja asiakas on kotihoidon lääkärin potilas.
Asiakkaiden saaman palvelun määrä määritellään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ja palvelun sisältö suunnitellaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Asiakkaan palvelun tuntimäärän korotus perustuu harkinnanvaraiseen arvioon, jossa huomioidaan asiakkaan palvelutarpeen
muutos yksilöllisesti.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kotihoidon palvelulla on myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon asiakkaat lähtökohtaisesti toivovat
säännöllisyyttä ja tuttua hoitohenkilökuntaa. Asiakkaan tunteva henkilökunta luo turvallisuuden tunnetta kotihoidon asiakkaalle ja asiakkaan
hoito on yksilöllisempää."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984
tuulikki.siltari(a)hel.fi

Oheismateriaali
1

Palvelusetelitoiminta kotihoidon järjestämistapana 1.9.2015 alkaen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 13
Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta
HEL 2018-012897 T 02 08 02 01

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä asunnottomien palveluasumisen suorahankinnat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta 31 helsinkiläiselle asiakkaalle. Suorahankinnat tehdään yksilöllisinä päätöksinä hankintalain 110 §:n mukaisesti, koska pitkäaikaisen asumispaikan ja hoitosuhteen vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta asiakkaiden kannalta.
Sopimukset laaditaan toistaiseksi voimassaolevina puolen vuoden irtisanomisajalla. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on nykyisellä asiakasmäärällä noin 1 000 000 euroa vuodessa, mutta kustannukset tulevat
vähenemään asiakkaiden määrän vähentyessä.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella
tehtävät sopimukset sekä päättämään Helsingin kaupungin puolesta
sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463
ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 43398
taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet
1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Palveluntuottaja
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Asumisen tuki
Hankintapalvelut

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esitetty suorahankinta koskee vain niitä palveluasumisen asiakkaita,
jotka ovat asuneet Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalossa jo ennen vuotta 2015.
Sosiaali- ja terveysvirasto (nyk. sosiaali- ja terveystoimiala) kilpailutti
asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinnan syksyllä 2014. Uudet sopimukset astuivat voimaan 1.1.2015. Kilpailutus toteutettiin yhdellä palveluluokalla. Aiemmin käytössä oli kolme palveluluokkaa, joista
vaativinta hoitoa oli palveluasuminen. Palveluasuminen rajautui pois
kilpailutuksesta, koska sosiaali- ja terveystoimialalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus vastaa nykyään ympärivuorokautisesta asumispalvelusta. Asiakkaiden siirto pois siitä yksiköstä,
jossa he ovat pitkään ja vakiintuneesti asuneet, ei ole asiakkaiden edun
mukaista. Näin ollen on perusteltua hankkia palvelu jäljellä olevalle 31
asiakkaalle suorahankintana. Uudet asiakkaat ohjautuvat kilpailutettujen palvelujen piiriin.
Hankintalain 110 § sallii suorahankinnan tekemisen seuraavasti: ”Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa tämän
luvun mukaisissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen
kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta
merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.”
Hankinta on yksilöity liitteessä 1, joka on salassa pidettävä lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 momentin kohdan
25 mukaisesti. Työmäärän vähentämiseksi kyseiset yksilölliset suorahankintapäätökset on koottu muodollisesti yhteen asiakirjaan. Suorahankinnan perusteet on harkittu kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti
ja asiakastietojärjestelmässä olevissa päätöksissä mainitaan kunkin
asiakkaan kohdalla hankintalain 110 §:n täyttymisen perusteet.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463
ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 43398
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taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet
1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Palveluntuottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Esitysteksti
Esitysteksti

Asumisen tuki
Hankintapalvelut

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.01.2019 § 4
HEL 2018-012897 T 02 08 02 01

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
15.01.2019 Pöydälle
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen
Mari Rantasen ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463
ilkka.paukkunen(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 43398
taru.neiman(a)hel.fi

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

2/2019

14 (34)

Asia/5
29.01.2019

§ 14
Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 toteuttamattomat sitovat
toiminnalliset tavoitteet
HEL 2018-012440 T 00 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista.
Sosiaali- ja terveystoimen sitovista toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta seuraavat tavoitteet:
- asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10
vuorokauden sisällä (T3 ≤ 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani)
- kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 prosenttiyksikköä vuoteen 2017 verrattuna.
Sitova tavoite ”asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle
keskimäärin 10 vuorokauden sisällä” ei toteudu. T3 oli 16 vuorokautta
vuoden 2018 lopussa. Selittäviä tekijöitä tavoitteen toteutumattomuudelle on useita.
Terveyskeskuslääkäreiden viroista 74 prosenttia oli täytetty vakinaisella
viranhaltijalla, ja kokonaan hoitamattomia virkoja oli 14 prosenttia joulukuussa. Palveluja tarjotaan terveysasemilta enenevässä määrin muuten kuin lääkärivastaanottojen muodossa. Tämä ei ole kuitenkaan vielä
oleellisesti vähentänyt tavanomaisten kiireettömien vastaanottojen kysyntää (T3), kun palvelujen kysyntä kokonaisuudessaan on samanaikaisesti kasvanut.
Rekrytointia tehostetaan muun muassa lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille järjestettyjen tapahtumien yhteydessä ja parantamalla nuorten
lääkäreiden tukea ja ohjausta. Yhä suurempaa osaa kysynnästä pyritään hoitamaan sähköisillä palveluilla. Terveys- ja hyvinvointikeskustoimintamallin avulla varmistetaan, että asiakkaat ohjautuvat tarpeensa
mukaiselle työntekijälle, jotta käytettävissä oleva lääkärityövoima saadaan kohdistettua oikein. Myös lääkäreiden palkkausta tulee arvioida
osana lääkäritilanteen parantamista. Lisäksi ostopalveluja käytetään
tarvittaessa tilapäisesti.
Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osalta vuoden 2018 tavoite tarkoittaa, että kehitysvammalain perusteella 23,2
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prosenttia kehitysvammaisten asumispalveluja saavista asiakkaista on
tuetuissa asumispalveluissa vuoden lopussa. Tavoite ei aivan toteutunut, ja tuetuissa asumispalveluissa oli 22,1 prosenttia asumispalvelujen
asiakkaista (232 asiakasta asumispalvelujen 1052 asiakkaasta).
Kaikkiaan kehitysvammaisten asumispalveluja saaneiden määrä kasvoi
vuonna 2018 yhteensä 64 asiakkaalla (6,4 %). Kehitysvammaisten
oma laitoshoito purettiin vuoden 2018 aikana ja osa asiakkaista siirtyi
heidän tarpeidensa mukaisesti asumispalvelujen autettuun asumiseen.
Autetun asumisen asiakasmäärä kasvoi vuoden 2017 lopusta marraskuuhun 2018 2,9 prosenttia (18 asiakkaalla, yhteensä autetussa asumisessa 632 asiakasta). Koska osa asiakkaista siirtyi autettuun asumiseen, ei tuetun asumisen suhteellisen osuuden kasvua saavutettu asumispalveluissa.
Lisäksi osa kehitysvammahuollon asiakkaista on sijoitettu tuettuun asumiseen sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumisen asiakasmäärä (82 asiakasta) on kasvanut 17 prosenttia vuodesta 2017 (ShL:n mukainen asuminen ei ole mukana asumispalvelujen luvuissa).
Kehitysvammaisten asumispalveluihin piti valmistua Jätkäsaaren palveluasumisryhmä helmikuussa 2018, mutta talo valmistuu vasta helmikuussa 2019, jolloin sinne muuttaa 7 tukiasukasta. Kaupungin asuntotuotannosta toivottuja tukiasuntoja ei ole saatu käyttöön yhtä paljon
kuin toivottiin.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on
annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa
ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 15
Talousarviokohdan Apotti ja Sote-maakuntauudistus alitusoikeus
toimintakatteen osalta
HEL 2019-000916 T 02 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
vuoden 2018 talousarvion toimintakate saadaan alittaa seuraavasti
- Talousarviokohta 5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntauudistus, toimintakatteen alitus 1,31 milj. euroa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Toimialojen määrärahojen ja toimintakatteiden ylitysesitykset sekä alitusoikeudet vuodelle 2019 vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 28.1.2019.
Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan vuoden 2018
toimintakate alittuu 1,31 milj. eurolla. Talousarviokohdan sitova toimintakate oli talousarviossa 3 milj. euroa ja toteuma oli 4,31 milj. euroa.
Apotti-hankkeen ja Sote-maakuntauudistuksen menot sekä tulot alittavat talousarvion. Talousarviokohdan menot alittavat talousarvion n. 1,2
milj. eurolla ja tulot alittavat talousarvion n. 2,5 milj. eurolla. Talousarviokohdan tulot muodostuvat Apotissa tai sote-maakuntavalmistelussa
olevien henkilöiden palkkakustannuksista, jotka laskutetaan Apotilta tai
Uudenmaan maakunnalta. Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen vuoden
2018 talousarviovalmistelun aikana oletettiin Sote- ja maakuntalakien
tulevan voimaan vuoden 2018 aikana ja maakuntavalmisteluun resurssisopimuksella osallistuvien sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden
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määrän arvioitiin olevan suurempi kuin lopulta toteutui. Vuoden 2019
talousarvioon on Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan tulot pyritty arvioimaan mahdollisimman hyvin niin, että toimintakate toteutuisi suunnitellusti.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 16
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. huumeyliannostusten vasta-aineen
saatavuuden helpottamista koskevasta valtuustoaloitteesta
HEL 2018-013005 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta koskien huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista:
”Suomessa opioidimyrkytykset johtuvat pääosin buprenorfiinin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden yhteiskäytöstä. Opioidimyrkytysten erityispiirre suomalaisessa aineistossa tehdyn tutkimuksen
mukaan on se, että kuolema tapahtuu usein nukkuessa useiden tuntien
viiveellä aineen käytöstä. Välittömät buprenorfiinimyrkytyksestä johtuvat kuolemantapaukset tai minkään muunkaan opioidin aiheuttamat
pelkät opioidimyrkytykset ilman muita aineita ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Suomalaisten päihteidenkäyttäjien myrkytyskuolemien ehkäisemiseksi laajemmin saatavilla oleva naloksoni ei olisi näin ollen erityisen tehokas keino, koska Suomen tilanne poikkeaa merkittävästi niiden
maiden huumetilanteesta, joissa käyttötilanteessa tapahtuvan opioidiyliannostuksen riski on suuri.
Helsingissä ensihoito toimii tehokkaasti ja noin 80 prosenttia korkeimman kiireellisyysluokan potilaista tavoitetaan alle kahdeksassa minuutissa. Opioidiyliannostustilanteissa potilas tarvitsee aina naloksonin lisäksi myös muita elintoimintoja ylläpitäviä hoitotoimenpiteitä.
Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa omalta osaltaan huumausainemarkkinoita ja niiden mahdollista muuttumista, ja on varautunut arvioimaan
ja muuttamaan hoitokäytäntöjä tilanteen mukaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pidä perusteltuna naloksonin laajaa jakelua opioidien käyttäjille.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Päätös liittyy haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien terveyteen ja hyvinvointiin. Käyttäjien tietoisuudesta yliannostusriskeistä ja osaamisesta yliannostustilanteissa huolehditaan antamalla
neuvontaa, ohjausta ja koulutusta haittoja vähentävissä palveluissa.”
Käsittely
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

2/2019

20 (34)

Asia/8
29.01.2019

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Ahto Apajalahti: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla virkkeellä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että huumeyliannostusten estämiseksi tarvitaan joustavia käytäntöjä, jotka ottavat huomioon huumeiden
ongelmakäyttäjien erityistarpeet."
Kannattaja: jäsen Heidi Ahola
Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen
loppuun seuraava virke: "Joissakin tapauksissa voisi kuitenkin olla hyötyä vasta-aineiden saatavuuden helpottamisesta esimerkiksi myöntämällä reseptejä niitä hakeville huumeriippuvaisille."
Kannattaja: jäsen Heidi Ahola
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Ahto Apajalahti)
Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija
Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Antti Vainionpää
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Karita Toijonen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 3 (poissa 1).
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Ahto Apajalahti)
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Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 4
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää
Tyhjä: 1
Kati Juva
Poissa: 1
Karita Toijonen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 4 (tyhjää 1, poissa 1).
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mari Aalto, päihdepalvelujen päällikkö, puhelin: 310 44650
mari.aalto(a)hel.fi
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ja 15 muun valtuutetun tekemään valtuustoaloitteeseen 26.2.2019 mennessä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Mari Aalto, päihdepalvelujen päällikkö, puhelin: 310 44650
mari.aalto(a)hel.fi
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi
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§ 17
Eron myöntäminen Helsingin sairaalan johtajalääkärille ja viran
haettavaksi julistaminen
HEL 2019-000385 T 01 01 04 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää sisätautien ja geriatrian
erikoislääkäri Maria Kristina Backlundille eron 1.11.2019 lukien Helsingin sairaalan johtajalääkärin virasta.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Helsingin sairaalan
johtajalääkärin virka (vakanssinumero 032612) julistetaan haettavaksi.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla, riittävä johtamistaito sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja
kirjallinen taito. Helsingin sairaalan johtajalääkärin virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lisäksi, että Helsingin sairaalan johtajalääkärin virkaan valittava voi ryhtyä hoitamaan Helsingin sairaalan
johtajalääkärin virkaa ensin määräaikaisesti 2.9.‒31.10.2019 viran sijaisena ja 1.11.2019 lukien vakinaisesti.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Viranhaltija

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut
Taloushallintopalvelut
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin sairaalan johtajalääkäri Maria Kristina Backlund on 14.1.2019
päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta
myöntäisi hänelle eron Helsingin sairaalan johtajalääkärin virasta
1.11.2019 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hakemus on nähtävänä
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.
Hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen
virkaan ottamisesta.
Hallintosäännön 23 luvun 3 § 1 mom. 3 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Viranhaltija

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut
Taloushallintopalvelut
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§ 18
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 16.1.2019
11 § Varallaolojärjestelmän päivitys lastensuojelun lasten vastaanotossa ja varallaolon laajentaminen ympärivuorokautiseen perhekuntoutukseen
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 23.1.2019
12 § Sääntökirja ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan
tuntilomituksen palvelusetelille
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 24.1.2019
14 § Sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun asiantuntijaryhmän
asettaminen ja jäsenten nimeäminen
15 § Sääntökirja alle 65-vuotiaiden kotiin annettavan omaishoidon tuen
tuntilomituksen palvelusetelille
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 25.1.2019
17 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle
Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 16.1.2019
4 § Sosiaali- ja terveystoimiala, suun terveydenhuollon laaturekisterijärjestelmä, hankinta
Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 18.1.2019
5 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset
helmikuussa 2019
6 § Terveydenhuollon asiakasmaksun poistovaatimus (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 23.1.2019
7 § Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtoryhmän
asettaminen
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 18.1.2019
5 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnan asettaminen
Hallintojohtaja 22.1.2019
5 § Konsultointipalvelujen hankinta
Hallintojohtaja 23.1.2019
6 § Turvallisuuspalvelujen hankinta optiokaudelle, HEL 2015-002908
Hallintojohtaja 24.1.2019
7 § Potilassänkyhuoltojen väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.
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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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ja 18 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
Pöytäkirjan 13 §.
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.
OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
ratkaisusta.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, 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
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla
 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite:

Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
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
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FI1880001200052430
Alv.nro
FI02012566
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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
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Faksi
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa,
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 17 §.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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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,
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
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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

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Seija Muurinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.02.2019.
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