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§ 490
Iltakouluasia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, uudet 
palvelukeskukset ja palvelujen integraatio 

HEL 2015-004947 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistamisesta, uusista palvelukeskuksista ja 
palvelujen integraatiosta. 

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen uudistamisen keskeiseksi tavoitteeksi on 
asetettu palveluintegraatio. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014 
hyväksymän liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman mukaan 
vuonna 2030 Helsingissä on perhekeskuksia, terveys- ja 
hyvinvointikeskuksia sekä monipuolisia palvelukeskuksia muiden 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi. Tarkoitus on vahvistaa 
sähköisiä palveluja, asukkaiden itsehoitoa ja omahoitoa sekä lisätä 
asiakkaan luo vietäviä palveluja. Ruotsinkieliset palvelut on tarkoitus 
järjestää joko integroituina muihin palveluihin tai osittain keskitettyinä 
tiettyihin toimipisteisiin.        

Helsingin väestöennuste, palvelutarpeiden ja toimintaympäristön 
muutokset ohjaavat palvelujen uudistamista. Toimitilojen keskittäminen 
edellyttää uusia toimintamalleja ja tilaratkaisuja.      
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Valtaosa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeista liittyy 
monimuotoisiin ongelmiin. Yleinen elämänhallinta, mielenterveyden, 
päihteiden käytön ja sosiaalisten suhteiden ongelmat kietoutuvat 
yhteen eikä niitä voida hoitaa kapeiden erityispalvelujen avulla. Laaja-
alaisia palveluja pystytään järjestämään vain isoissa yksiköissä, joissa 
on riittävän monipuoliset palvelut ja moniammatillinen henkilökunta. 
Perhekeskuksissa, terveys- ja hyvinvointikeskuksissa ja monipuolisissa 
palvelukeskuksissa on mahdollista yhdistää eri asiantuntijoiden 
osaaminen asiakkaiden tarpeista lähteväksi palveluksi. Taloudelliset 
skaalaedut toteutuvat isommissa yksiköissä halvempina 
yksikkökustannuksina. Uudet palvelumallit muuttavat myös 
lähipalvelujen rakennetta.         

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutinen ja sosiaali- ja terveysviraston 
virastopäällikkö Hannu Juvonen selostavat asiaa kaupunginhallituksen 
kokouksessa.   

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto


