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§ 6
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen hallinnon ja päätöksenteon 
muutosten kokonaisuus

HEL 2021-012403 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen hallinnon ja päätöksenteon muutoksen kokonai-
suudesta annetun katsauksen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Asia palautetaan valmisteluun siten, että pelastustoi-
men itsenäisyys Helsingissä omana lakisääteisenä tehtävänä varmiste-
taan. Asiassa tulee ottaa huomioon sekä eduskunnan hallintovaliokun-
nan antama lausunto sekä sisäministeriön 15.10.2021 antama esitys 
hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi.

Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen jaoston päätökseen seuraavin 
perusteluin:

Pelastustoimen olisi tullut jatkossakin olla oma itsenäinen toimialansa 
Helsingissä lakisääteisenä tehtävänä soten rinnalla eikä sotessa yhte-
nä palvelukokonaisuutena. Asiassa olisi ollut syytä noudattaa sekä 
eduskunnan hallintovaliokunnan antamaa lausuntoa mutta myös sisä-
ministeriön 15.10.2021 antamaa esitystä hyvinvointialueen pelastus-
toimen hallintomalliksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin on toteutettava vuoden 2023 alussa voimaan tulevaa sote-
uudistusta koskevat kansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon, erikois-
sairaanhoidon ja pelastustoimen tavoitteet. Kaupunki varautuu valmis-
telemaan muutoksia päätöksenteon, johtamisjärjestelmän ja organisaa-
tion osalta muun maan sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti.

Sote-uudistuksen lainsäädännössä ei ole Helsingin kaupungin hallin-
non järjestämiseksi sääntelyä, joten kaupunginvaltuusto viime kädessä 
ratkaisee hallintosäännössä, miten erillisrahoitettu sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen organisaatio on tarkoituksenmukaista 
järjestää.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen muutokseen varau-
tumisen ohjausryhmä on jakanut uudistuksen toteutuksen valmistelua 
alatyöryhmiin, joista yksi käsittelee päätöksenteon ja hallinnon kysy-
myksiä. 

Kokouksessa kuullaan sote-uudistuksen päätöksenteon ja hallinnon 
muutoksen kokonaisuutta koskeva katsaus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus-
jaosto 17.01.2022 § 3
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Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.01.2022 Pöydälle

Jaosto päätti yksimielisesti Mari Rantasen ehdotuksesta panna asian 
pöydälle.

07.12.2021 Pöydälle
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