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§ 117

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Sosiaali- ja terveyslautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 11.12.2020 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hanna Konttas.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 119
§ 119

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Jansson Hermanni
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Metso Juha
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut
vuodelle 2021 liitteen mukaisesti 1.2.2021 alkaen.

Käsittely

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1
§:n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä
maksu palvelun käyttäjältä, ellei laissa ole toisin säädetty. Valtioneuvoston
antamalla asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun
enimmäismäärä. Asetuksella säädetyistä asiakasmaksujen
enimmäismääristä on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/1992). Maksuista osa on
tulosidonnaisia eli maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan.
Suuri osa maksuista on kuitenkin tasasuuruisia. Asiakasmaksulain 2 §:n
mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun
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tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Ostopalveluista
peritään maksut samoin perustein kuin kunnan itsensä tuottamista
vastaavista palveluista.
Espoon kaupungin vuoden 2021 talousarvioon ei ole sisällytetty
asiakasmaksujen korotuksia. Esitetään, että Espoossa ei koroteta eikä
alenneta kaupungin päätettävissä olevia asiakasmaksuja.
Lisäksi esitetään vahvistettavaksi jäljempänä tarkemmin selostetut
muutokset asiakasmaksujen maksuperusteisiin.
Asumispalvelut
Pitkäaikaisessa asumispalvelussa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan
maksukyvyn mukaan. Yksin asuvan asiakkaan asiakasmaksu
pitkäaikaisen asumispalvelun voimassa olevien maksuperusteiden
mukaisesti on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön
jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin
vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa
vähennettynä ruokaosuudella. Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun
tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison
kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten
nettokuukausitulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista
nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara.
Maksuperustetta sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaisesti vanhusten
palvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä vammaispalvelujen
asumispalveluissa.
Toimeentulotuen perusosan määrää on tarkistettu 1.1.2021 alkaen siten,
että toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä vähennettynä
ruokaosuudella on 257,07 euroa. Esitetään vahvistettavaksi
pitkäaikaisessa asumispalvelussa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa
minimikäyttövaraksi 1.1.2021 alkaen toimeentulotuen perusosa
vähennettynä ruokaosuudella, yhteensä 257,07 euroa kuukaudessa.
Pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperustetta on vähimmäiskäyttövaraa
koskevan muutoksen ohella ajantasaistettu huomioitavien tulojen
määritelmien osalta. Vanhentuneita ja käytöstä poistuneita termejä on
korvattu ajantasaisen lainsäädännön vastaavilla termeillä. Esimerkiksi
huomioitavien tulojen tapauksissa aikuisopintorahan sijaan
maksuperusteissa käytetään termiä aikuiskoulutustuki. Myös asiakkaan
asiointia toisen puolesta on pyritty täsmentämään lisäämällä
maksuperusteisiin voimassa oleva hallintolainmukainen käytäntö
valtakirjan edellyttämisestä. Vastaavat muutokset on tehty myös
pitkäaikaisen laitoshoidon maksuperusteisiin ja muutoksissa on huomioitu
saavutettavuuden vaatimukset aiempaa paremmin.
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Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnistää 1.3.2020 alkaen
vaativan tehostetun palveluasumisen palvelun asiakkaille, joiden
ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve liittyy aktiiviseen
päihteidenkäyttöön, asunnottomuuteen ja haastavaan käyttäytymiseen.
Palvelu hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka vastaavat palvelun
toteutuksesta. Palvelun asiakasmaksu määräytyy Espoon pitkäaikaisen
asumispalvelun maksuperusteiden mukaisesti ja asiakasmaksun perii
Espoon kaupunki.
Vaativa tehostettu palveluasumisen ei palveluna sisällä aterioita ja myös
asiakkaiden poikkeuksellisen tilanteen vuoksi vähimmäiskäyttövaraksi on
tarpeen määritellä korkeampi summa kuin muissa pitkäaikaisissa
asumispalveluissa. Asiakkaiden toimintakyky palvelussa ei edellytä
aterioiden sisällyttämistä palvelukokonaisuuteen ja sitä ei voi kokonaisuus
huomioiden pitää tarkoituksenmukaisena. Ennakoitavissa olevien tietojen
mukaan palvelun asiakkaiden toimeentulo on pääosin perustoimeentulotuki
tai eläke. Käyttövaran osalta tarkoituksenmukaisena voi pitää ratkaisua,
jossa asiakkaan käyttövaraksi palvelussa jää täysi toimeentulotuen
perusosa, vuonna 2021 yhteensä 504,06 euroa kuukaudessa. Esitetään
vahvistettavaksi 1.3.2021 lähtien mielenterveys- ja päihdepalveluiden
vaativan tehostetun asiakasmaksuna pitkäaikaisen asumispalvelun
maksuperusteiden mukainen maksu siten, että palvelun käyttäjän
vähimmäiskäyttövaraksi jää täyttä toimeentulotuen perusosaa vastaava
summa, yhteensä 504,06 euroa kuukaudessa.

Vammaispalvelut
Espoon vammaispalveluissa alle 16-vuotiaiden ympärivuorokautisesta
lyhytaikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksuna 11,50 euroa
hoitopäivältä. Palvelua käyttävät asiakkaat vammaispalveluissa ovat
suurelta osin samoja asiakkaita, jotka käyttävät myös omaishoidon
lakisääteisen vapaan palvelua. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan
asiakasmaksu määräytyy asiakasmaksulain (734/1992) 6 b §:n mukaan.
Tällä hetkellä omaishoitajan lakisääteinen asiakasmaksu on 11,40 euroa
vuorokaudelta. Tyypillisessä tapauksessa alle 16-vuotias on lyhytaikaisen
hoidon ensimmäiset päivät omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan
hoidossa ja tätä seuraavat päivät alle 16-vuotiaan lyhytaikaisessa
hoidossa. Kokonaisuus huomioiden maksujen yhdenmukaistamisen voi
nähdä yhdenmukaistavana vammaispalveluiden alle 16-vuotiaiden kodin
ulkopuolisen hoidon maksut. Yhdenmukaistamista perustelee myös
palvelun sisällön samankaltaisuus ja laskutuksen toteuttamisen selkeys.
Esitetään, että alle 16-vuotiaan lyhytaikaisen hoidon asiakasmaksu ja sen
määräytyminen yhdenmukaistetaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan
asiakasmaksun kanssa siten, että molemmista palveluista peritään
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jatkossa omaishoitajan lakisääteisen vapaan suuruinen maksu, yhteensä
11,40 euroa vuorokaudelta. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan
asiakasmaksun indeksitarkistus vaikuttaa jatkossa siten myös alle 16vuotiaan lyhytaikaisen hoidon asiakasmaksuun.
Vammaisneuvoston lausunto on oheismateriaalina.
Päätöshistoria

Liitteet
1 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2021
Oheismateriaali
Pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperusteet
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksuperusteet
Vammaisneuvoston lausunto sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista
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§ 120

Espoonlahden terveysaseman tarveselvitys
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaakovlew-Markus Elina
Lithovius Sirpa
Nikulainen Riikka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Terveyspalvelujen johtaja Svahn Sanna
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Espoonlahden terveysaseman
peruskorjauksen tarveselvityksen liitteen mukaisesti.

Käsittely
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Espoonlahden pääterveysasemalla tapahtui pääsiäisenä 2020 vesivahinko,
jonka seurauksena pääosa terveysasemakiinteistöstä on käyttökiellossa ja
toiminnoista väistötiloissa. Tarve pääterveysaseman peruskorjaamiselle on
tarveselvityksen perusteella ilmeinen: pääterveysasematasoisen toimipisteen
käyttökiellosta seuraa Suur-Espoonlahden terveysasemapalvelujen
tuotannon vajetta, jota ei pystytä täysimääräisesti ja kestävästi korvaamaan
muilla palvelutuotannon järjestämisratkaisuilla.
Tarveselvityksessä esitetään Espoonlahden pääterveysaseman peruskorjaamista Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukaiseksi. Espoon
sote-keskuskonsepti on modulaarinen, eli palvelukokonaisuuksista koostuva,
jotta sitä voidaan käytännössä soveltaa erilaisiin toimintaympäristöihin.
Espoon konsepti pohjautuu hallituksen ja STM:n tulevaisuuden sote-
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keskusohjelmaan ja sen tavoitteisiin, Espoon strategiaan ja sen mukaisiin
tavoitteisiin, valmistelussa oleviin Espoon sote-palvelujen järjestämisen
linjauksiin ja on mallinnettu sosiaali- ja terveystoimialan poikkihallinnollisena,
asiakkaita ja henkilöstöä osallistavan työn tuloksena huomioiden LänsiUudenmaan yhteinen sote-keskusvalmistelu.
Terveysaseman peruskorjaaminen sote-keskuskonseptin mukaiseksi
tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyinen kiinteistö saneerataan
toimipisteeksi terveysasemapalvelujen ympärille rakentuvalle integroitujen ja
monipuolisten palvelujen kokonaisuudelle. Suhteessa aikaisempaan
toimintaan toimipisteessä vahvistetaan terveysasemapalveluihin läheisimmin
kytkeytyvien palvelujen läsnäoloa ja yhteistyötä. Toimipisteen
palveluvalikoima ja resursointi tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa,
mutta konseptin mukaisesti toimipiste tarjoaisi espoolaisille terveysasemapalvelujen lisäksi soveltuen mielenterveys- ja päihdepalveluja,
fysioterapiapalveluja, aikuissosiaalityön palveluja, vanhusväestön neuvontaa
ja palveluohjausta sekä suun terveydenhuollon palveluja.
Valmisteilla olevassa investointiohjelmassa vuosille 2021–2030
Espoonlahden terveysaseman peruskorjaukseen on varattu 11,6 M€.
Tarveselvitys on rajattu koskemaan terveysasemakiinteistöä. Näin ollen sotekeskuskokonaisuuden laajempi tarkastelu Suur-Espoonlahden alueella tai
terveysasemakiinteistön naapurissa olevan hoivakiinteistön tarkastelu eivät
kuulu osaksi tätä tarveselvitystä. Mahdolliset vaikutukset ja muutokset alueen
palveluverkkoon arvioidaan myöhäisemmässä vaiheessa sotekeskusvalmistelun, valmistelussa olevien Espoon sote-palvelujen
järjestämisen linjausten ja hankesuunnittelun edetessä.
1. Espoonlahden terveysaseman peruskorjaustarve
Espoonlahden terveysasemalla tapahtui pääsiäisenä 2020 vesivahinko,
minkä vuoksi pääosa terveysaseman toiminnasta jouduttiin siirtämään muihin
Espoon toimipisteisiin. Espoonlahden pääterveysaseman poistuminen
käytöstä aiheuttaa palvelutuotannon vajetta suuralueen terveyspalvelujen
tarjontaan. Vesivahingon myötä Espoonlahden terveysaseman
peruskorjausta on tarve aikaistaa. Samalla peruskorjaus luo mahdollisuuden
arvioida toimipisteen käyttötarkoitusta ja kehittää sen toimintakonseptia sekä
palveluvalikoimaa vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden tarpeisiin
Espoon strategian ja kansallisen sote-keskusohjelman mukaisesti.
Espoonlahden terveysaseman peruskorjaaminen ja palvelutuotannon
muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden sote-keskuskonseptia edellyttää
tilojen uudistamista toimintamallia tukevaksi. Peruskorjaushankkeessa
rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu, mutta toiminta järjestetään tiloihin
uudella tavalla ja samalla parannetaan tilatehokkuutta. Toimitilojen tarkemmat
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kehittämistarpeet tarkentuvat osana mahdollista hankesuunnittelua
toiminnallisen suunnittelun perusteella.
Huomattakoon, että Espoonlahden terveysasemakiinteistö on ikäänsä
nähden arvioituna suhteellisen hyvässä kunnossa, minkä vuoksi ensisijainen
vaihtoehto on terveysaseman peruskorjaaminen purkamisen ja
uudisrakentamisen sijaan. Laajan peruskorjauksen yhteydessä on perusteltua
toteuttaa mukaiset toiminnalliset muutostarpeet, jotka mahdollistavat
toiminnan kehittämisen suunnitellulla tavalla. Nämä muutostarpeet
edellyttävät kevyiden väliseinien, pintarakenteiden ja kiintokalusteiden
suhteellisen laaja-alaista uusimista sekä ikänsä puolesta että toiminnallisista
syistä. Alustavien arvioiden perusteella kiinteistön kantavat rakenteet ja paloosastoinnit voidaan kuitenkin pääosin säilyttää.
2. Espoonlahden nykyisen
palvelukokonaisuus

(ennen

vesivahinkoa)

terveysaseman

Espoonlahden terveysasema on yksi Espoon palveluverkon mukaisesta 5:stä
pääterveysasemasta ja se palvelee noin 36 000 asukkaan väestöä.
Suhteessa tulevaan sotekeskus-konseptin mukaiseen palvelutuotantoon
nykyinen palvelutuotanto tulee syvenemään perustason sosiaali- ja
terveyspalvelujen tiiviillä yhteistyöllä, minkä lisäksi asiakas saa palvelut
yhdestä paikasta ja palvelutarve pyritään ratkaisemaan ensimmäisen
yhteenoton yhteydessä ja tarvittaessa ohjaamaan oikealle asiantuntijalle.
Pääterveysaseman nykyinen (ennen vesivahinkoa) palveluvalikoima:
 Hoitaja- ja lääkärivastaanottopalveluita tarjotaan Espoonlahden
terveysasemalla arkisin virka-aikaan. Vastaanottopalvelut kattavat
kiireellisen sekä kiireettömän hoidon maanantaista perjantaihin kello 8-16.
Espoonlahden terveysasemalla henkilöstöä on 50 työntekijää. Hoitaja- ja
lääkärivastaanottojen käyntimäärät vuonna 2019 on kuvattu taulukossa 1.
 Hammashoitola tarjoaa suun terveyden perushoitoa maanantaista
perjantaihin kello 8-15 henkilöstömäärän ollessa 28 ammattilaista.
 Avokuntoutuksen palveluista terveysasemalla tarjotaan avofysioterapian
vastaanottopalveluja terveysaseman aukioloaikojen mukaisesti.
Henkilöstömäärä avofysioterapiapalveluissa on yhteensä kuusi (6)
työntekijää.
 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden (MTP-palvelut) aikuisten
vastaanottotoimintaa tuotetaan Espoonlahden terveysaseman toimitiloissa
terveysaseman aukioloaikojen mukaisesti. Mielenterveys- ja
päihdepalveluiden henkilöstömäärä on kolme (3) henkilöä.
 Aikuissosiaalityön sosiaaliohjausta tarjotaan Suur-Espoonlahdessa
terveysasemille jalkautuvana palveluna. Sosiaaliohjaaja on jalkautunut
Espoonlahden terveysasemalle n. puoleksi päiväksi kerran viikossa.
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 Laboratoriopalvelut HUSLAB toimesta terveysaseman aukioloaikoina
Taulukko 1 Espoonlahden terveysaseman palveluvalikoima ja volyymit ennen vesivahinkoa.

Palvelu

Käynnit 2019

Hoitaja- ja lääkärivastaanotto

62 129

Suun terveydenhuolto (STH)

30 603

Avokuntoutus: fysioterapia

6 500

Mielenterveys- ja päihdepalvelut (MTP)

1 715

Aikuissosiaalityö
Laboratoriopalvelut, näytteenotto
(HUSLAB)

200 (arvio)

-

3. Tavoitteena peruskorjata Espoonlahden terveysasemakiinteistö
sote-keskuskonseptin mukaiseksi
Peruskorjauksen tavoitteena on saneerata Espoonlahden terveysasemakiinteistö Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukaiseksi.
Espoon sote-keskuskonsepti pohjautuu hallituksen ja STM:n tulevaisuuden
sote-keskusohjelmaan ja sen tavoitteisiin, Espoon strategiaan ja sen
mukaisiin tavoitteisiin, valmistelussa oleviin Espoon sote-palvelujen
järjestämisen linjauksiin ja on mallinnettu sosiaali- ja terveystoimialan
poikkihallinnollisena, asiakkaita ja henkilöstöä osallistavan työn tuloksena
huomioiden Länsi-Uudenmaan yhteinen sote-keskusvalmistelu.
Sote-keskuskonseptin tulee olla joustavasti sovellettavissa erilaisiin
toimintaympäristöihin ja vastata tulevaisuuden toimintaympäristön
edellytyksiin, kuten kasvavaan ja muuttuvaan sote-palvelujen kysyntään
väestön kasvun, ikääntymisen ja vieraskielisen väestömäärän kasvun
seurauksena.
Sote-keskuksen tulee toteuttaa sen viisi ydintavoitetta: 1) palveluiden
yhdenvertaisen saatavuuden, oikea aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen 2) toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista
ennaltaehkäisyyn ja ennakoivaan työhön 3) palveluiden laadun ja
vaikuttavuuden parantaminen 4) palveluiden monialaisuuden ja yhteen
toimivuuden varmistaminen 5) kustannusten nousun hillitseminen.
Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin pääkeinot tavoitteiden
saavuttamiseksi ovat:
 Vahva ensi linja: Ratkaisee asiakkaan tarpeen heti ensi kontaktissa tai
ohjaa asiakkaan eteenpäin oikealle tai oikeille ammattilaisille heti ensi
kontaktin perusteella puhelimessa, digitaalisissa kanavissa tai fyysisissä
neuvontapisteissä
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 Yhteensovitettu palvelukokonaisuus: Yhteensovittaa asiakasryhmien
tarvitsemat palvelut kokonaisuuksiksi ja luo ammattilaisille edellytykset
ja työkalut onnistua asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa
 Digitaalinen ja liikkuva: Tuo oma ehtoisen asioinnin ja monimuotoiset
palvelut helposti saataville niin digitaalisissa kanavissa kuin liikkuvina
palvelukokonaisuuksina
 Kirkkaat ydinprosessit: Yhtenäistää ja ottaa käyttöön
kustannusvaikuttavat ja laadukkaat asiakastyön prosessit kuten
esimerkiksi paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat, ennaltaehkäisy, ESHrajapinta ja toiminnan tehokkuus
 Verkostoyhteistyön kumppani: Hakee asiakkaan tarpeisiin ratkaisuja
ja yhteistyömalleja monitoimijaverkostossa lukuisten soten ulkopuolisten
toimijoiden kanssa ja myös soten sisäisessä verkostossa
4. Sote-keskuskonseptin mukainen palvelutuotanto Espoonlahden
terveysasemakiinteistössä
Espoonlahden terveysaseman peruskorjaaminen sote-keskuskonseptin
mukaiseksi tarkoittaa sitä, että nykyinen kiinteistö saneerataan toimipisteeksi terveysasemapalvelujen ympärille rakentuvalle integroitujen ja
monipuolisten palvelujen kokonaisuudelle. Alla kuvattu alustava ja
oheismateriaalissa esitetty, terveysasemapalvelujen ympärille rakentuva
palvelukokonaisuus siis sijoitetaan Espoonlahden terveysasemakiinteistöön, joka peruskorjataan toiminnan tarpeita vastaavaksi. Näin
terveysasemakiinteistössä toimiva sote-palvelutuotanto laajennetaan
osaltaan vastaamaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelukonseptia.
Terveysasemakiinteistön sijainti ja tilat tarjoavat erinomaiset edellytykset
kaavaillun palvelukonseptin toteuttamiseen. Tilaohjelma on tutkittu
tilakaavioin.
Toimipisteen lopullinen palveluvalikoima ja resursointi tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheessa, mutta konseptin mukaisesti toimipiste tarjoaisi
espoolaisille terveysasemapalvelujen lisäksi soveltuen mielenterveys- ja
päihdepalveluja, fysioterapiapalveluja, aikuissosiaalityön palveluja, vanhusväestön neuvontaa ja palveluohjausta sekä suun terveydenhuollon
palveluja. Suhteessa aikaisempaan toimintaan toimipisteessä vahvistetaan
terveysasemapalveluihin läheisimmin kytkeytyvien palvelujen läsnäoloa ja
yhteistyötä.
5. Tavoiteaikataulu
Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen rakennustyöt aloitetaan
vuonna 2021 ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 alussa:
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08/2020 - 12/2020
vuonna 2021
vuosina 2022-2023
vuoden 2024 alusta

Peruskorjauksen tarkempi aloitusajankohta vuonna 2022 päätetään
hankesuunnitelman yhteydessä vuonna 2021.
6. Kustannukset
Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen kustannusarvio on n. 11,6
milj. €. (varaus 11,7M€)
2019: Käyttökustannukset vuositasolla ovat 5,6 milj. €.
 Henkilöstömenojen osuus käyttökustannuksista on 3,08 milj. €.
 Kokonaisvuokramenot vuositasolla ovat 0,64 milj. €.
 Sisäiset vuokramenot voidaan arvioida peruskorjauskustannusten
selvittyä.
Päätöshistoria

Liitteet
2 Liite 1 Tarveselvitys Lomake 5
Oheismateriaali
Espoonlahden terveysaseman peruskorjattava tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukainen
palvelukokonaisuus
Huonetilaohjelma Espoonlahden terveysasema
Ei julkaista Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus Perustamiskustannukset
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6292/05.08.00/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 121
§ 121
Kotouttavan perhehoidon järjestämisen kokeilu Espoossa
Valmistelijat / lisätiedot:
Cammarano Eveliina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Ahlström Mari
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1
päättää, että Espoo voi tehdä yksin maahan tulleen lapsen kotikunnan
kanssa kotouttavan perhehoidon järjestämistä koskevan, kuntalain 54 §:n
mukaisen sopimuksen viranomaistehtävän hoitamisesta, jos lapsi asuu
yksityismajoituksessa Uudellamaalla, mutta lapsen kotikunta on muu
Uudellamaalla sijaitseva kunta kuin Espoo.
2
päättää, että Kuntalain 54 §:n mukainen sopimus viranomaistehtävän
hoitamisesta on voimassa enintään 31.12.2021 saakka. Muualla
Uudellamaalla kuin Espoossa asuvia kotouttavan perhetoiminnan palveluja
vastaanottavia lapsia voi olla yhteensä korkeintaan 10.
3
valtuuttaa perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajan allekirjoittamaan
sopimukset viranomaistehtävän hoitamisesta.

Käsittely
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
.
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Selostus
Uudenmaan ELY-keskus ja Espoon kaupunki ovat lähteneet yhdessä
pilotoimaan kotouttavaa perhehoitoa alaikäisinä yksin maahan tulleille
turvapaikan saaneille lapsille. Kotouttavan perhehoidon tiimin työskentely
on alkanut joulukuussa 2019 ja pilotti kestää vuoden 2021 loppuun saakka.
Kotouttavan perhehoidon tiimissä työskentelee tällä hetkellä johtava
sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Työskentelyalueena
on koko Uusimaa. Pilotin tavoitteina on tarjota nykyistä tiiviimpää tukea
niille lapsille, jotka asuvat yksityismajoituksessa, sekä kouluttaa ja
valmentaa uusia sijaisperheitä yksin maahan tulleille alaikäisille lapsille.
Oleskeluluvan saatuaan lapsilla on oikeus kotoutumista edistäviin
toimenpiteisiin ja palveluihin. Turvapaikanhakuprosessin eli
vastaanottovaiheen ajan yksityismajoituksessa asuneet lapset jatkavat
usein asumistaan yksityismajoituksessa (sukulaisperheet, sisarukset) sen
jälkeen, kun lapsi on saanut oleskeluluvan. Tätä kautta määräytyy lapsen
kotikunta ja kuntapaikka. Tähän saakka yksityismajoitusperheet ovat
jääneet ilman riittävää tukea ja seurantaa. Koska yksityismajoitusperheitä
on Uudenmaan alueella määrällisesti vähän, on perheille tarjottava tuki
syytä keskittää. Keskittämällä saadaan myös tarkempaa tietoa palvelun
vaikuttavuudesta. Yksityismajoitusperheillä on mahdollisuus toimia
virallisina, toimeksiantosuhteisina perhehoitajina, sillä kotouttavan
perhehoitajan yksikkö tarjoaa räätälöityjä valmennuksia näille perheille.
Kotouttava perhehoito on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista
asumispalvelua ja kotoutumislain 27 §:n mukaisen tuetun perhesijoituksen
mukaista palvelua. Kun yksityismajoituksessa asuvan lapsen kotikunta on
muu (Uudellamaalla sijaitseva kunta) kuin Espoo ja lapselle järjestetään
toimeksiantosuhteista perhehoitoa, tulee lapsen kotikunnan kanssa tehdä
kuntalain 54 §:n mukainen sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta.
Uudenmaan ELY-keskuksen ja kotouttavan perhehoidon yksikön
suunnitelmana on, että kotouttavan perhehoidon tiimin työntekijät voisivat
työskennellä pilotin aikana niissä Uudenmaan alueen kunnissa, joissa
yksityismajoitusperheitä on. Yksityismajoitusperheitä on eniten
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Espoon kotouttavan perhehoidon tiimi
työskentelisi maksimissaan kymmenen pilotissa mukana olevan
Uudellamaalla asuvan lapsen kanssa, jonka kotikunta on muu kuin Espoo.
Kotouttava perhehoito on kokonaisuudessaan Uudenmaan ELY-keskuksen
rahoittamaa toimintaa, ja kaikki kotouttavan perhehoidon kulut korvataan
Espoon kaupungille täysimääräisinä. Tämä koskee myös tiimin
työntekijöiden palkkakuluja. Vaikka kotouttavan perhehoidon tiimin
työntekijät tarjoaisivat palveluja toisen kunnan alueella, on lapsen kotikunta
vastuussa aina kotikuntalain mukaisten palvelujen järjestämisestä (muun
muassa perusopetus, oppilashuolto, erikoissairaanhoito, tarvittaessa
lastensuojelun tukitoimet, jälkihuolto). Toisen kunnan alueella asuvalle
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yksityismajoitusperheelle maksetaan kotouttavan perhehoidon tiimin
toimesta toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon perhehoitolain mukaan
kuuluvat palkkiot, kulukorvaukset, sekä perhehoitajien työnohjaukset ja
koulutukset. ELY-keskus korvaa myös nämä kustannukset
täysimääräisinä.
Espoon kaupunki on ollut jo useamman vuoden ajan ilman huoltajaa
maahan tulleiden alaikäisten lasten palvelujen kehittäjä ja edelläkävijä.
Koska kotouttavaa perhehoitoa pilotoidaan Espoossa, espoolaiset
yksityismajoitusperheet pääsevät kotouttavan perhehoidon palvelujen
piiriin automaattisesti. Tällä ehkäistään mahdollisen perhetyön ja
sosiaaliohjauksen painetta perhesosiaalityön palveluista. Kotouttavan
perhehoidon kehittäminen Espoon toimesta tuo Espoolle uuden
vaihtoehdon yksin maahan tulleiden turvapaikan saaneiden lasten
asumispalveluihin. Laadukas lasten kotouttava perhehoito edistää
kotoutumista ja ennaltaehkäisee lasten pahoinvointia Espoo-tarinan
hengessä. Kotouttavan perhehoidon järjestäminen on linjassa myös
Espoo-tarinan mukaisessa yhteiskuntavastuun toteuttamisessa.
Päätöshistoria
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§ 122

Suun terveydenhuollon palvelusetelin väliraportti ja palvelusetelipilotin
laajentaminen 1.1.-31.12.2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Mekkonen Sanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Terveyspalvelujen johtaja Svahn Sanna
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1
Merkitsee tiedoksi Suun terveydenhuollon palvelusetelin väliraportin
2
päättää, että määräaikaisesti ajalle 3.8.2020-31.12.2021 suun
terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi Matinkylän alueella käyttöön
otettu suun terveydenhuollon palveluseteli laajennetaan myönnettyjen
määrärahojen puitteissa tuotettavaksi ja käytettäväksi 1.1.2021 alkaen
koko Espoossa.

Käsittely

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Selostus
Suun terveydenhuollon palvelusetelipilotti on hyväksytty ja käynnistynyt
Matinkylän alueella elokuussa 2020. Palvelusetelipilotti käynnistettiin suun
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terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi Matinkylän alueella kaupungin
oman palvelutuotannon vähentyessä ko. alueella.
Covid 19-epidemian vuoksi kasaantunut suun terveydenhuollon palvelujen
kysyntä on ruuhkauttanut sekä julkista suun terveydenhuoltoa että
yksityisiä suun terveydenhuollon palveluntuottajia. Ruuhkautuminen on
heikentänyt yksityisten palveluntuottajien mahdollisuutta osallistua
palvelusetelitoimintaan. Palveluntuottajien riittävä määrä on edellytys
palvelusetelitoiminnan onnistumiselle. Vuoden 2020 aikana
palveluntuottajat sth-palvelusetelipilottiin rajatulla Matinkylän alueella eivät
ole pystyneet tuottamaan sth-palvelusetelipalveluja myönnettyjä
palveluseteleitä eli kysyntää vastaavasti, minkä vuoksi suun
terveydenhuollon palvelusetelille varattua määrärahaa ei ole voitu käyttää
täysimääräisesti. Ongelma tulee todennäköisesti jatkumaan myös vuonna
2021, joten sth-palveluntuottajien hyväksyminen koko Espoosta on
perusteltua riittävän palveluvolyymin tarjoamiseksi.

Aiemmat käsittelyt
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 31.5.2017 päättänyt, ettei Matinkylän
terveysaseman peruskorjausta toteuteta
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 25.9.2018 päättänyt, että Matinkylän suun
terveydenhuollon palvelut järjestetään ostopalveluna ja kehotti
käynnistämään palvelusetelipilotin valmistelun
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli suun terveydenhuollon
palvelusetelipilotin valmistelua kokouksensa info-osuudessa 13.6.2019
Erikseen koolle kutsuttu asiakasraati käsitteli palvelusetelipilotin
valmistelua 20.5.2019
Matinkylä-Seuraa on informoitu palvelusetelipilotin valmistelusta 3.6.2019
Palvelusetelipilotti on esitelty vammaisneuvostolle 24.9.2019
Palvelusetelipilotti on esitelty vanhusneuvostolle 11.12.2019
Potentiaalisten palveluntuottajien kanssa on käyty markkinavuoropuhelua
20.8.2019, 1.10.2019 sekä 25.11.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 23.1.2020 päättänyt Suun
terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä palvelusetelillä Matinkylän
alueella
Sosiaali- ja terveyslautakunta on kehottanut toimialaa tutkimaan
Espoonlahden alueen suun terveydenhuollon palvelujen tuottamista
palvelusetelillä myös Espoonlahden alueella
Palvelusetelitoiminta aloitettiin Matinkylässä 3.8.2020
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Sosiaali- ja terveystoimen asumispalvelujen valvontasuunnitelma 2021
alkaen
Valmistelijat / lisätiedot:
Astala Lena
Autio Anu
Nieminen Tapio E SOTET/SOS
Painilainen Outi
Lajunen Virpi
Jekkonen Tiina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Metso Juha
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Espoon sosiaali- ja terveystoimen
asumispalvelujen valvontasuunnitelman 2021 alkaen.

Käsittely

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kunnan alueella toimivia sosiaalipalveluja valvoo aluehallintovirasto (AVI),
Valvira sekä kunta, jonka alueella palveluja tuotetaan. Kunta on vastuussa
sekä omana toimintana järjestettävistä että yksityisiltä yrityksiltä ja
yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ostamiensa palvelujen laadusta ja
asianmukaisuudesta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, ikäihmisille,
vammaispalveluiden asiakkaille, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden
asiakkaille sekä asunnottomille suunnattuja ympärivuorokautisia
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asumispalveluja tuotetaan Espoossa sekä kunnan omana toimintana, että
ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä ja yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.
Kuntalaisille palvelujen tulee olla yhdenvertaisia, asianmukaisia ja
turvallisia riippumatta palveluntuottajasta. Palvelujen tulee olla myös oikeaaikaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetyt.
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa asumispalveluja
järjestävien tulosyksiköiden yhteinen valvontasuunnitelma on valmisteltu
ensimmäistä kertaa eri palvelualueiden yhteistyönä. Suunnitelma on
laadittu aikuisten sosiaalipalveluille, mielenterveys- ja päihdepalveluille,
vammaispalveluille sekä vanhusten palveluille palvelualueiden yhteistyönä.
Valvontasuunnitelman valmistelussa on määritelty seuraavat yhteiset
valvonnan tavoitteet ja periaatteet:
• Asiakas saa hänelle myönnetyt asumispalvelut.
• Palvelu on omavalvontasuunnitelman ja Espoon kanssa laaditun
sopimuksen mukaista.
• Asiakkaalla on ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu
asukkaan avun ja tuen tarpeeseen (toimintakykymittarit).
• Palveluntuottajan omavalvonta on aina ensisijainen valvonnan muoto.
• Valvonta perustuu luottamukseen ja hyvään yhteistyöhön, epäkohtiin
puututaan ripeästi.
• Espoon kaupungin toteuttama asumispalvelujen valvonta on
systemaattista, vaikuttavaa ja laadukasta.
Sosiaali- ja terveystoimen asumispalvelujen valvontasuunnitelmassa
määritellään ja kuvataan valvonnan eri keinoja, joita ovat muun muassa
toimilupatarkastukset (luvanvaraiset ja ilmoituksenvaraiset), valvontaa
toteuttavien tahojen yhteistyö (esim. Länsi-Uusimaa, Uusimaa,
Aluehallintovirasto, Valvira), säännölliset kunnan toteuttamat valvontatoimet
ja erilaiset palvelujen laadun korjaamista tehostavat toimenpiteet kuten
sanktiot, huomautus, sopimussakko tai sopimuksen irtisanominen.
Tällä ensimmäisellä palvelualueiden yhteisellä valvontasuunnitelmalla on
tarkoituksena:
• Turvata espoolaisille asumispalveluiden asiakkaille laadukkaat palvelut.
• Varmistaa palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmien noudattaminen
ja toiminnan kehittäminen.
• Auttaa palveluntuottajia tunnistamaan mahdolliset toiminnassa syntyvät
riskit ja ennaltaehkäisemään niitä.
• Varmistaa ostopalvelusopimusten mukaisen palvelun toteutuminen.
• Yhdenmukaistaa valvonnan käytännöt.
• Varmistaa valvonnan vaikuttavuus (systemaattinen seuranta ja
kohdentaminen tarkoituksenmukaisiin asioihin).
Tämä valvontasuunnitelma korvaa seuraavat valvontasuunnitelmat:
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• Espoon vanhusten palvelujen tehostetun palveluasumisen
valvontasuunnitelman 2020. Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2020 §
22.
• Vammaisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden
valvontasuunnitelma. Pysyväisohje 1.11.2012 alkaen. Sosiaali- ja
terveyslautakunta 24.10.2012 § 102.
Päätöshistoria

Liitteet
3 Asumispalvelujen valvontasuunnitelma 2021 alkaen
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Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2020-2024
päivitys vuodelle 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Nevas Mari
Savolainen Tuula
Gartman Nelli
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Terveyspalvelujen johtaja Svahn Sanna
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Espoon seudun
ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2020-2024, päivitys vuodelle
2021.

Käsittely

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Ympäristöterveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö edellyttää kuntia laatimaan
ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelman siten, että valvonta on ennakoivaa, riskinarviointiin
perustuvaa, tasapuolista, suunnitelmallista ja viranomaiselle asetettujen
vaatimusten mukaista.
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien laatimisesta säädetään
elintarvikelain (23/2006) 47 §:ssä, terveydensuojelulain (763/1994) 6 § ja 4 a
§:ssä, eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 8 §:ssa ja tupakkalain (549 /2016)
83 §:ssa.
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Valvontasuunnitelma on kirjoitettu ympäristöterveydenhuollon yhteisen
valtakunnallisen valvontaohjelman 2020-2024, valtakunnallisen
terveydensuojelun valvontaohjelman 2020-2024 sekä eläinlääkintähuollon
valtakunnallisen ohjelman 2015-2021 pohjalta ja se käsittää yksilöidysti
vuotta 2021 koskevat elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakka- ja
lääkelain sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelmat.
Valvontayksikön alueella on valvontakohteita yhteensä n. 4000 kpl.
Elintarvike, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisiin kohteisiin on arvioitu
tehtävän yhteensä 1759 suunnitelmallista tarkastusta vuonna 2021.
Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi otetaan näytteitä ja tehdään epäilyihin,
selvityksiin ja valituksiin liittyviä valvontakäyntejä yli 200 kpl sekä eläinsuojeluja eläintautivalvontaan liittyviin tehtäviin n. 500 valvontakäyntiä / vuosi.
Aiempien vuosien valvontakokemusten perusteella on suunnitelmassa varattu
myös enemmän resursseja sellaisten tehtävien hoitoon, joiden ajankäyttöä ei
voida ennakoida. Tällaisia ovat mm. häiriötilanteiden aiheuttamat
toimenpiteet, hallintopäätösten valmistelu, ilmoitusten ja hakemusten
käsittelyt, lausunnot, neuvonta, sidosryhmätyö, laatutyö sekä
asumisterveysvalvonta. Valvontasuunnitelmien toteutumista seurataan
yksikössä säännöllisesti ja tiedot kootaan kuukausittain tuloskorttiin.
Ympäristöterveydessä työskentelee noin 30 henkilöä, yhteensä 29
vakanssilla. Ruokaviraston ja Valviran asettamia suunnitelmallisen valvonnan
tavoitteita ei nykyisillä henkilöresursseilla saavuteta, ja asetettuihin
valtakunnallisiin tavoitteisiin päästään tyypillisesti noin 80 % tasolla. Korona
teki vuoden 2020 osalta tähän poikkeuksen, ja aiheutti noin 380 tarkastuksen
ylimääräisen vajeen vuodelle 2020. Asunnontarkastuksiin on tällä hetkellä
noin 4 kk:n jono.
Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnassa tullaan keskusvirastojen
linjauksen mukaan jatkossa panostamaan yhä enemmän neuvontaan ja
ohjaukseen. Tarkastukset tullaan tällöin kohdentamaan erityisesti
ongelmallisimpiin ja suuririskisiin kohteisiin. Tämä tulee vaikuttamaan
tehtävien tarkastusten lukumäärään, mutta lisännee valvonnan
vaikuttavuutta. Yksikön painopistealueina vuodelle 2021 on mm.
etätyöskentelyn ja -tarkastamisen edelleen kehittäminen, digitalisaatio,
henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi sekä esimiestyön kehittäminen.
Valvontaviranomaisen tulee periä kaupunginhallituksen hyväksymän taksan
mukainen maksu mm. valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista,
ilmoitus- ja hyväksymiskäsittelyistä. Asiakasvalitusten,
ruokamyrkytysepäilyjen tai talousveden laatuepäilyjen selvitykseen liittyvistä
tarkastuksista ei maksua peritä. Ympäristöterveyden taksa tullaan
päivittämään vuoden 2021 alussa, huomioiden lainsäädännön muutoksista
johtuvat, maksullisuuteen vaikuttavat tekijät, sekä tarve päivittää
tarkastuksista perittävä tuntihinta.
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Ympäristöterveyden saamien tietojen mukaan kaupunginhallitukselle
esitetään 7.12. organisaatiouudistukseen liittyvän suunnittelutyön
käynnistämistä, jossa ympäristöterveydenhuolto olisi tarkoitus sijoittaa
organisaatiorakenteessa kaupunkiympäristön toimialalle ja muutos astuisi
voimaan 1.6.2021 alkaen. Päätös organisaatiojärjestelyistä tulee väistämättä
vaikuttamaan myös toiminnan tulevaan muotoutumiseen
ympäristöterveydessä. Asiasta ei ole vielä saatu tarkempaa tietoa, joten sitä
ei ole toistaiseksi voitu huomioida toiminnan suunnittelussa.
Valvontasuunnitelman hyväksyminen ja toteutumisen arviointi
Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä päivitetty valvontasuunnitelma
toimitetaan viranomaisten yhteystietojen hallintajärjestelmän (VYHA:n) avulla
aluehallintoviranomaisille.
Aluehallintovirasto arvioi kuntien valvontasuunnitelmia sekä niiden
toteutumista.
Päätöshistoria

Liitteet
4 Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2020-2024 päivitys vuodelle 2021
Jakelu|Distribution|Distribution
Kauniaisten kaupunki
Kirkkonummen kunta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 125
§ 125

Olosuhdeselvitysten tuottaminen Länsi-Uudenmaan muille kunnille
Valmistelijat / lisätiedot:
Kokko-Pekkola Miia
Laitsaari Susanna
Karhuvaara Marjatta
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Ahlström Mari
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1
päättää, että Espoon kaupunki laajentaa Perheoikeudellisten palvelujen
olosuhdeselvitysten tuottamisen koskemaan Kauniaisten kaupunkia ja
Perusturvakuntayhtymä Karviaista aikaisintaan 1.1.2021 alkaen
2
valtuuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan allekirjoittamaan
yhteistyösopimukset Kauniaisten kaupungin ja Perusturvayhtymä
Karviaisten kanssa.

Käsittely
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Yhteistyön lainsäädännölliset perusteet
Sosiaalihuoltolain 14 § 2 momentin 12) kohdan mukaan lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien
järjestämisestä on huolehdittava kunnallisina sosiaalipalveluina.
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Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16:ssä säädetään
sosiaalilautakunnalta huoltoriitaoikeudenkäynnissä hankittavasta
selvityksestä.
Kuntien kesken järjestämisvastuu selvityksen laatimisesta määräytyy
lapsenhuoltolain 16 § 1 momentin ja lapsenhuoltoasetuksen 8 § 1
momentin nojalla:
HTL 16.1 §: Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa
tuomioistuimen on tarvittaessa hankittava selvitys sen kunnan
sosiaalilautakunnalta, jossa lapsella taikka lapsen vanhemmilla tai
muulla asiaan osallisella on asuinpaikka. Jos tällaisella henkilöllä ei
ole asuinpaikkaa Suomessa, selvitys on hankittava sen kunnan
sosiaalilautakunnalta, jossa henkilö oleskelee.
HTA 8.1 §: Jos tuomioistuin on lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta
koskevassa asiassa pyytänyt selvityksen sosiaalilautakunnalta,
tämän on tehtävä selvitys yhteistyössä lapsen, lapsen vanhemman,
huoltajan ja muun asiaan osallisen asuinpaikan sekä tarvittaessa
myös oleskelupaikan sosiaalilautakunnan kanssa.
Käytännössä säännökset tarkoittavat sitä, että päävastuu selvityksen
laatimisesta on sen kunnan sosiaalitoimella, jossa lapsi asuu, ja jos
vanhemmat tai muut asiaan osalliset asuvat eri kunnissa, selvitys tehdään
eri asteisena yhteistyönä virka-apupyynnön perusteella.
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun
lain 4 §:n mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan
kuuluvat tehtävät myös hankkimalla palveluja toiselta kunnalta.
Kuntalain 9 §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa
järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen
perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Julkisen hallintotehtävän kunta voi
kuitenkin antaa muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä erikseen lailla
säädetään.
Kuntalain 54 §:n mukaan kunnalle, kuntayhtymälle tai sen viranomaiselle
laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle,
voidaan sopimuksella antaa virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän
viranhaltijan hoidettavaksi.
Kunnan tai kuntayhtymän hankkiessa laissa säädettyjä palveluja muulta
palvelujen tuottajalta sillä säilyy kuntalain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu
järjestämisvastuu. Tämän lisäksi palvelujen tuottajan vastuu palveluista
määräytyy sen mukaan, mitä kuntalaissa tai muualla säädetään, sekä mitä
kunta tai kuntayhtymä ja palvelujen tuottaja sopivat.
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Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 16 §:n
mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintayksiköiden väliseen hankintaan,
jolla hankintayksiköt toteuttavat yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi niiden vastuulla olevat yleisen edun mukaiset julkiset
palvelut. Säännöksessä tarkoitettuna yhteistyönä voidaan pitää kuntien
välistä kuntalain mukaista yhteistoimintaa. Yhteistyösopimukseen ei
sovelleta hankintalakia.
Asian valmistelu ja valmistelun päätöksenteko- ja käsittelyprosessi
Olosuhdeselvitysten laatiminen tuomioistuimelle lapsia koskevissa
huoltoriidoissa on vaativaa erityisosaamista edellyttävää työtä. Osaavan ja
kokeneen henkilöstön rekrytointi tehtäviin on jo useiden vuosien ajan
osoittautunut haasteelliseksi.
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on ohjauskirjeellään 24.6.2019 ohjannut,
ettei kunta voi hankkia sosiaalityötä yksityiseltä palvelun tuottajalta siltä
osin kuin tehtävään sisältyy julkisen vallan käyttöä, mihin
olosuhdeselvitystyö myös lukeutuu. Länsi-Uudenmaan pienissä kunnissa
esiintyy usein myös jääviysongelmia, mikäli olosuhdeselvitystyö tehdään
kunnan omana työnä.
Espoon käräjäoikeuden toimialue laajeni 1.12.2019 käsittämään Espoon ja
Kauniaisten lisäksi Hangon, Inkoon, Karkkilan, Karviainen, Kirkkonummen
Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin. Espoon käräjäoikeudesta tuli
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus. Käräjäoikeudesta oli jo ennen toimialueen
laajentumista esitetty toive, että sen toimialueen kuntien asukkaiden
olosuhdeselvitykset laadittaisiin keskitetysti Espoossa, ja tämä toive
uudistettiin toimialueen laajenemisen myötä. Kauniaisten kaupunki on
aiemmin pyytänyt virka-apua Espoon kaupungilta, Espoon kaupunki on
laskuttanut Kauniaista toteutuneiden työtuntien mukaan ja yhteistyö on
toiminut hyvin.
Yhteistyösopimuksen suunnittelun alkaessa mukana olivat kaikki LänsiUudenmaan kunnat. Tässä vaiheessa yhteistyöhön mukaan lähtevät
Kauniaisten kaupunki ja Perusturvayhtymä Karviainen. Myös muilla nyt
poisjäävillä Länsi-Uudenmaan kunnilla on mahdollisuus liittyä
yhteistyösopimuksen piiriin myöhemmässä vaiheessa.
Valmistelussa on huomioitu alueen maantieteelliset etäisyydet,
väestömäärä ja edellisten vuosien olosuhdeselvitysmäärät. LänsiUudenmaan sote-alueen laajennuksesta johtuen Espoon
Perheoikeudelliseen yksikköön on perustettu kaksi uutta sosiaalityöntekijän
vakanssia, joista toinen on jo täytetty 1.6.2020 alkaen purkamaan
rekrytointivaikeuksista johtuneita jonoja.
Espoon kaupunki hinnoittelee ja laskuttaa palvelut noudattaen
omakustannusperiaatetta. Olosuhdeselvitykset on segmentoitu kolmeen eri
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vaativuusluokkaan selvitykseen käytettävän työajan ja selvityksen
laajuuden perusteella. Yhteistyö ei heikennä espoolaisten asiakkaiden
palveluja eikä niiden laatua.
Tavoitteena on, että tuomioistuimen pyynnöstä laadittavat
olosuhdeselvitykset olisivat mahdollisimman tasalaatuisia riippumatta siitä,
minkä Länsi-Uudenmaan kunnan alueella huoltoriidan osapuolet asuvat, ja
että yhteistyökuntien asukkaiden saamat palvelut voitaisiin tuottaa
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
Tulevaa toimintaa varten perustetaan ohjausryhmä, joka koostuu
Kauniaisten sosiaalipäälliköstä ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen
perheiden linjan johtajasta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Espoon
kaupungin lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen päällikkö. Ohjausryhmä
kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
Kauniaisten kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat käsitelleet
asiaa omissa organisaatioissaan ja tehneet päätökset siitä, että lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16:ssä säädetyt
sosiaalilautakunnalta huoltoriitaoikeudenkäynnissä hankittavat selvitykset
tuotetaan yhteistyösopimuksen nojalla Espoon kaupungin
Perheoikeudellisten palvelujen yksikössä.
Kauniaisten kaupunginvaltuusto on päättänyt palvelun hankinnasta
Espoon kaupungilta 16.11.2020. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen
yhtymähallitus on päättänyt palvelun hankinnasta Espoon kaupungilta
29.9.2020. Sopimuskuntien sosiaalilautakuntien päätösvalta
olosuhdeselvitysten laatimiseksi delegoidaan Espoon kaupungin
viranhaltijoille saman sisältöisesti kuin se on delegoitu Espoon kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskevassa säännössä.
Yhteistoiminnallisen työpaikkakokouksen pöytäkirja on nähtävillä
kokouksessa.
Päätöshistoria
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§ 126

Info-osuus
Päätösehdotus
Perusturvajohtaja Juha Metso
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi esittelijöiden infoosuudessa esille tuomat toimialan ja tulosyksiköiden ajankohtaiset asiat.
Käsittely

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi esittelijöiden info-osuudessa
esille tuomat toimialan ja tulosyksiköiden ajankohtaiset asiat.
Selostus
Sisältö:
Toimialan ja tulosyksiköiden ajankohtaiset asiat / Esittelijät
- Koronatilanne, ajankohtainen katsaus, terveyspalvelujen johtaja Sanna
Svahn
- Sote tilannekatsaus, perusturvajohtaja Juha Metso
- Kuljetuspalvelut ja vakiotaksi / perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari
Ahlström
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 127
§ 127
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista päättäminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Yli-Koski Elina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Metso Juha
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pitää kevään 2021 kokoukset
torstai 21.1. (päätetty aiemmin)
keskiviikko 10.2.
keskiviikko 17.3.
keskiviikko 21.4.
keskiviikko 26.5.
keskiviikko 16.6.
keskiviikko 25.8.
Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 16.30.

Käsittely
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Espoon kaupungin hallintosäännössä II osassa määrätään toimielimen
kokousajasta ja paikasta, kokouksen koolle kutsumisesta sekä
varajäsenen kutsumisesta seuraavaa:
2 § Kokousaika ja -paikka
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Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
3 § Kokouksen koollekutsuminen
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen
kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista,
jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä
olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan
toimittaa myös sähköisesti.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus.
Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei
muuta johdu.
9 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on
kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian
käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa
käsittelemään.
Päätöshistoria
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§ 128

Viranhaltijoiden päätökset
Valmistelijat / lisätiedot:
Yli-Koski Elina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista ottooikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikön yleisiä asioita koskeva
päätöspöytäkirja 9.12.2020
26 § Päätösvallan käyttäminen Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa
Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
2.12.2020
1 § Sosiaaliohjaajan täyttämättä jättäminen Vammaissosiaalityö aikuisten
palvelut tulosyksikössä
Johtava sosiaalityöntekijän henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
8.12.2020
18 § Sosiaalityöntekijä ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen
aikuissosiaalityöhön
Lapsiperheiden erityispalvelujen päällikön henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 16.12.2020
12 § Lastensuojelun sosiaalityön päällikön viran 300402 määräaikainen
täyttäminen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 27.11.2020 119 § Sosiaalityöntekijän ottaminen
vakituiseen virkasuhteeseen Aikuissosiaalityöhön.
120 § Perheneuvojan viran vakinainen täyttäminen
perheneuvolapalveluissa
121 § Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttäminen Aikuissosiaalityöhön.
122 § Sosiaalityöntekijä, vakanssinumero 333633, viran vakinainen
täyttäminen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 1.12.2020
123 § Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen aikuissosiaalityössä
124 § Perheneuvojan viran vakinainen täyttäminen
perheneuvolapalveluissa
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Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 3.12.2020
125 § Sosiaaliohjaaja ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen
perhesosiaalityöhön
126 § Sosiaaliohjaajan viran vakituinen täyttäminen aikuisten
sosiaalipalveluissa
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 3.12.2020
127 § Osastonhoitajan viran 332797 vakinainen täyttäminen Äitiys- ja
lastenneuvolapalveluissa
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 8.12.2020
128 § Sosiaalityöntekijä 300315 vakinaisen viran täyttämättä jättäminen
Lapsiperheiden erityispalvelut yksikössä
129 § Sosiaalityöntekijä 333995 viran vakituinen täyttäminen
Lapsiperheiden erityispalvelut yksikössä
130 § Johtava sosiaalityöntekijä ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen
aikuissosiaalityöhön
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 11.12.2020
131 § Johtavan sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttäminen
Vammaissosiaalityössä
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 14.12.2020
132 § Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen Pakolais- ja
maahanmuuttajapalveluissa
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 15.12.2020
133 § Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttäminen Perhesosiaalityöhön
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva
päätöspöytäkirja 16.12.2020
134 § Lastenvalvojan ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen
Perheoikeudelliset palvelut yksikköön
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan hankinta-asioita koskeva
päätöspöytäkirja 11.12.2020
13 § Vammaispalvelujen hankinta 2020
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva
päätöspöytäkirja 2.12.2020
38 § Päätös tietopyyntöön, salassa pidettävä
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Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva
päätöspöytäkirja 3.12.2020
39 § Rakennus ja Siivouspalvelu Arvet Oyn hyväksyminen yksityiseksi
sosiaalipalvelujen tuottajaksi
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva
päätöspöytäkirja 8.12.2020
40 § Hoivapalvelu Sommin hyväksyminen Espoon kaupungin ylläpitämään
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin
41 § Päätös Hoivapalvelu Sommin hyväksymisestä henkilökohtaisen avun
palvelusetelituottajaksi
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva
päätöspöytäkirja 14.12.2020
42 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimipisteiden tilapäiset sulkemiset
Terveyspalvelujen johtajanhenkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
2.12.2020
48 § Osastonhoitajan viran 334049 vakinainen täyttäminen Suun
terveydenhuollossa
Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
9.12.2020
49 § Apulaisylilääkärin viran täyttämättä jättäminen
terveysasematoiminnassa
Terveyspalvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
14.12.2020
50 § Sosiaalityöntekijän ottaminen vakituiseen virkasuhteeseen
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin
51 § Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Terveyspalvelujen johtajanyleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
7.12.2020
13 § Sosiaali- ja terveystoimen terveyspalvelujen aukioloaikojen muutokset
jouluna 2020
Vammaispalvelupäällikön hankinta-asioita koskeva päätöspöytäkirja
1.12.2020
9 § 2020 Vammaispalvelujen hankinta 2020
10 § 12020 Vammaispalvelujen hankinta 2020
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
26.11.2020
82 § Arvet Oy hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi
83 § Siivous Fenix Tmi hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen
tuottajaksi
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84 § Kotivelhot Oy hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi
85 § Aila Laisi Tmi hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi
86 § Vantaan Seniorihoiva Oy (Loistohoiva Espoo) hyväksyminen
vanhusten palvelujen tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon
palvelusetelituottajaksi
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
2.12.2020
87 § Diferents Oy:n hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen
tuottajaksi
89 § Irimari Tmi hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
3.12.2020
90 § Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen toimipisteiden
aukioloaikojen väliaikaiset muutokset
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
7.12.2020
91 § Teholeidit Oy hyväksyminen yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi
92 § Kultaiset hoitajat Oy hyväksyminen vanhusten palvelujen tilapäisen
kotihoidon palvelusetelituottajaksi
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
11.12.2020
93 § Hopea Joutsen Oy hyväksyminen vanhusten palvelujen säännöllisen
kotihoidon palvelusetetelintuottajaksi
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
14.12.2020
95 § Diferents Oy hyväksyminen vanhusten palvelujen kotisiivouksen
palvelusetelituottajaksi
96 § Anne-Maarit Tuomala Tmi hyväksyminen yksityiseksi
sosiaalipalvelujen tuottajaksi
Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
7.12.2020
27 § Palveluesimiehen viran vakituinen täyttäminen vanhusten palvelujen
pitkäaikaishoidossa
Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja
13.12.2020
29 § Asiakasohjauspäällikön viran vakinainen täyttäminen vanhusten
palveluissa
Vanhusten palvelujen johtajan yleisiä asioita koskeva päätöspöytäkirja
15.12.2020
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30 § Erikoislääkäri täyttämättä jättäminen vakanssi 322954 Vanhusten
palveluissa
31 § Erikoislääkärin vakinainen täyttäminen vakanssi 322307 Vanhusten
palveluihin
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Käsittely
Esittelijän tekemät lisäykset on huomioitu pöytäkirjassa.
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5973/00.02.01/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 129
§ 129
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset
Valmistelijat / lisätiedot:
Yli-Koski Elina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Metso Juha
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet asiat,
päätökset, kirjelmät ja selvitykset.

Käsittely

Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa
Ensin käsiteltiin asian kohta 8.
Puheenjohtaja Värmälän kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:
”Lautakunta toteaa, että lautakunnan hyväksymän, Kulkukeskuksen
käynnistymisen yhteydessä voimaan astuvan, toimintaohjeen mukaisesti
kuljetuspalvelun käyttäjällä on oikeus vakiotaksiin, jos kuljettajien
vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun käytöstä hankalaa asiakkaan vamman
tai sairauden vuoksi. Lautakunnan seuraavaan kokoukseen valmistellaan
vastaus vammaisneuvoston esitykseen.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.
Kohta 6
Puheenjohtaja Hokkasen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:
”Lautakunta kehottaa valmistelemaan selvityksen liikkuvien palveluiden
mahdollisuuksista Suur-Leppävaaran alueella.”
Lehtonen Koskisen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:
”Lautakunta päättää, että esitys Suur-Leppävaaran alueen tulevaisuuden
sote-palvelujen kokonaisuudesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi ensi
vuoden puolella laajempana ja perusteellisempana.”
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.
Seuraavaksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Lehtosen ehdotus
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1
merkitsi tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset
2
kehottaa valmistelemaan selvityksen liikkuvien palveluiden
mahdollisuuksista Suur-Leppävaaran alueella.
3
päättää, että esitys Suur-Leppävaaran alueen tulevaisuuden sotepalvelujen kokonaisuudesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi ensi
vuoden puolella laajempana ja perusteellisempana.
Lisäksi lautakunta toteaa, että lautakunnan hyväksymän, Kulkukeskuksen
käynnistymisen yhteydessä voimaan astuvan, toimintaohjeen mukaisesti
kuljetuspalvelun käyttäjällä on oikeus vakiotaksiin, jos kuljettajien
vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun käytöstä hankalaa asiakkaan vamman
tai sairauden vuoksi. Lautakunnan seuraavaan kokoukseen valmistellaan
vastaus vammaisneuvoston esitykseen.

Selostus
1
Palveluiden saatavuus
Tiedot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/hoitotakuu
2
Käsittelyajat vammaispalveluissa
Tiedot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/hoitotakuu
3
Kuntainfo 15/2020 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021
Kuntainfo on oheismateriaalina.
4

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 129

43/46
16.12.2020

Kuntainfo 17/2020 1.1.2020 voimaan tulleet lastensuojelulain
muutokset sekä valtioiden rajat ylittävät lapsikaappaustilanteet
Kuntainfo on oheismateriaalina.
5
Vammaisneuvoston esitys ja vastaus vammaisneuvoston esitykseen
vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito
Esitys ja vastaus ovat oheismateriaalina.
Vammaisneuvoston lausunto 15.12.2020, Vammaisten lasten aamu- ja
iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito
6
Suur-Leppävaaran alueen tulevaisuuden sote-palvelujen kokonaisuus
(Svahn Sanna)
.
7
Valtuustossa hyväksytyt toivomukset ja aloitevastaukset
8
Vammaisneuvoston esitys, Kuljetuspalvelujen toimintaohje,
vakiotaksin myöntämisperusteet
Vammaisneuvoston esitys on oheismateriaalina.
Päätöshistoria

Oheismateriaali
Kuntainfo 15 2020 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021
Kuntainfo 17 2020 Lastensuojelulain muutokset ja valtion rajat ylittävät lapsikaappaukset
Vammaisneuvoston esitys Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito
Vastaus Vammaisneuvoston esitykseen
Vammaisneuvoston lausunto 15.12.2020
Suur Leppavaaran tulevaisuuden sote palvelujen kokonaisuus
Vammaisneuvoston esitys 10.12.2020, Kuljetuspalvelujen toimintaohje, vakiotaksin
myöntämisperusteet
Liite Vammaisneuvoston esitykseen

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

44/46

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 117, § 118, § 119, § 123, § 124, §
126, § 127, § 128, § 129
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 120, § 121, § 122, § 125
Oikaisuvaatimusohje
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), sekä
- kunnan jäsen
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen
valmistelijalta.
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 Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

