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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen vuo-
sille 2023–2025.

Merkitessään tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelust-
rategialuonnoksen vuosille 2023–2025 sosiaali- ja terveyslautakunta to-
tesi samalla seuraavaa:

Samalla lautakunta katsoo, että:

Palvelustrategian toteuttamisen kriittinen tekijä on rahoituksen riittä-
vyys. Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista val-
tionrahoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Laadukkaiden sotepe-palveluiden järjestämisen kannalta keskeisin 
haaste on riittävä henkilöstön saatavuus. Siksi toimet, joilla tähän vas-
tataan ovat ensisijaisen tärkeitä myös sotepe-uudistuksen toimeenpa-
non näkökulmasta. Tässä keskeistä on koko toimialan johtamisen ohel-
la kiinnitettävä huomiota toimintayksiköiden johtamisen, organisaation 
ja työn organisoinnin kehittämiseen. Hyväksi on käytettävä myös eri 
toiminnoissa kehitettyjä parhaaksi osoittautuneiden käytäntöjen siirtä-
miseen yleiseen käyttöön.

Ensihoitoa koskevissa tavoitteissa tulee huomioida HUSin rooli ensi-
hoidon järjestämisvastuullisena toimijana Uudellamaalla ja HUSin 
kanssa tehtävän yhteistyön välttämättömyys.

Palvelutarjonnassa on tärkeätä huomioida eri tyyppisiä palveluita käyt-
tävät asiakkaat kuten digipalveluita käyttävät, matalan kynnyksen pal-
veluita käyttävät ja myös vahvempia laitosmuotoisia tukipalveluita käyt-
tävät ja pidempiä osastojaksoja tarvitsevat asukkaat.

Samalla lautakunta katsoo, että palvelustrategiassa tulee näkyä vah-
vemmin palveluiden saatavuuden varmistaminen molemmilla kansallis-
kielillä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota ruotsinkielisten palveluketju-
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jen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja tiedonkeruu-
seen.

Helsinki pyrkii strategiakaudella pitämään edelleen terveyskeskus-
käynnit maksuttomina.

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet ko-
koukseen. 

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Samalla lautakunta katsoo, että:

Palvelustrategian toteuttamisen kriittinen tekijä on rahoituksen riittä-
vyys. Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista val-
tionrahoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Laadukkaiden sotepe-palveluiden järjestämisen kannalta keskeisin 
haaste on riittävä henkilöstön saatavuus. Siksi toimet, joilla tähän vas-
tataan ovat ensisijaisen tärkeitä myös sotepe-uudistuksen toimeenpa-
non näkökulmasta. Tässä keskeistä on koko toimialan johtamisen ohel-
la kiinnitettävä huomiota toimintayksiköiden johtamisen, organisaation 
ja työn organisoinnin kehittämiseen. Hyväksi on käytettävä myös eri 
toiminnoissa kehitettyjä parhaaksi osoittautuneiden käytäntöjen siirtä-
miseen yleiseen käyttöön.

Ensihoitoa koskevissa tavoitteissa tulee huomioida HUSin rooli ensi-
hoidon järjestämisvastuullisena toimijana Uudellamaalla ja HUSin 
kanssa tehtävän yhteistyön välttämättömyys.

Palvelutarjonnassa on tärkeätä huomioida eri tyyppisiä palveluita käyt-
tävät asiakkaat kuten digipalveluita käyttävät, matalan kynnyksen pal-
veluita käyttävät ja myös vahvempia laitosmuotoisia tukipalveluita käyt-
tävät ja pidempiä osastojaksoja tarvitsevat asukkaat."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:
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"Samalla lautakunta katsoo, että palvelustrategiassa tulee näkyä vah-
vemmin palveluiden saatavuuden varmistaminen molemmilla kansallis-
kielillä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota ruotsinkielisten palveluketju-
jen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja tiedonkeruu-
seen."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Laura Korpinen: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Edelleen lautakunta katsoo, että:
Sosiaali- ja terveyspalveluja ei laajenneta muunkielisiksi.
Omaishoito on pidettävä yhtenä hoitomuotona palveluvalikossa. 
Digipalveluiden tarjontaa harkittaessa on kriittisesti arvioitava se, keille 
digipalvelu soveltuu, eikä esimerkiksi kotihoitoa voi kategorisesti korva-
ta digiyhteyksin. Yhdenvertaisuus-sanan sijasta tulisi avata se, mitä 
kussakin tapauksessa asialla tarkoitetaan, ja korvata sanalla tasa-arvo, 
kun sitä tarkoitetaan. Pelastustoimella on jatkossakin oltava oma erilli-
nen palvelutasopäätöksensä."

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Vastaehdotus 4:
Jäsen Kati Juva: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsinki pyrkii stra-
tegiakaudella pitämään edelleen terveyskeskuskäynnit maksuttomina."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsingin ei tu-
le strategiakaudella ottaa käyttöön terveyskeskus- ja laboratoriomaksu-
ja."

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Daniel Sazonovin ensimmäisen vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Daniel Sazonov)
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Jaa-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Ei-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin toisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2. 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Kati Juva)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 9
Maaret Castrén, Kati Juva, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silven-
noinen

Ei-äänet: 4
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Björn Månsson, Sinikka Vepsä
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Kati Juvan vastaehdotus voitti jäsen Pentti Arajärven vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 4. 

Äänestyksen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati 
Juvan vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

30.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mia-Veera Koivisto, palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi
Sampo Pajari, Talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi


