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§ 630
Selvitys mielenterveyskuntoutujien eri asumismuotojen ja päihde-
kuntoutujien asumispalvelujen riittävyydestä

HEL 2021-006864 T 05 05 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen tuotantotapojen tar-
kastelu 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen mielenterveyskuntou-
tujien eri asumismuotojen ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen riit-
tävyydestä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on edellyttänyt (päätökset oheismateriaalina) ennen 
vuoden 2022 budjetin esittelyä selvitystä mielenterveyskuntoutujien eri 
asumismuotojen ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen riittävyydestä. 

Selvitystä on pyydetty seuraavasti:  

- kuinka paljon mielenterveyskuntoutujien eri asumismuotojen kapasi-
teettia on kasvatettava, jotta jonot niihin saadaan purettua vuoteen 
2025 mennessä myös niiltä osin kuin jonoja ei voida poistaa virtausta 
tehostamalla tai kotiin vietävällä palvelulla 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 2 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/13
13.09.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

- mitä toimenpiteitä kapasiteetin kasvattaminen vaatii

- kuinka paljon resursseja kapasiteetin kasvattaminen edellyttää

- selvitys päihdekuntoutujien asumispalvelujen riittävyydestä sekä tar-
peesta ja tarvittavista resursseista kapasiteetin kasvattamiseen, jotta 
kullekin kuntoutujalle sopivaan asumiseen pääsy tapahtuu sujuvasti.

Sosiaali- ja terveystoimialan (23.8.2021) ja kaupunkiympäristön toimia-
lan (30.8.2021) laatimat selvitykset sisältyvät päätöshistoriaan.  

Selvitysten mukaan mielenterveysasiakkaiden asumispalveluketjun ke-
hittäminen vaatii kuntouttavan työotteen vahvistamista tuetussa asumi-
sessa, kotiin vietävien palvelujen laajentamista, etä- ja digitaalisten 
palvelujen lisäämistä sekä asumispaikkojen kapasiteetin hallittua li-
säämistä. Vuoden 2021 ostopalveluhankinnassa puitesopimuksiin tule-
vien asumisyksiköiden sijaintikriteeriä laajennetaan Helsingin lisäksi 
pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle. Toiminnan sisällöllisen kehit-
tämisen lisäksi mielenterveysasumisen kapasiteettia on kasvatettava 
noin 200-300 asumispaikalla ennen vuotta 2025.     

Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen tuotantotapojen tarkastelu 
(2021) on liitteenä. 

Päihdekuntoutujien tuetun asumisen ja asumispalvelujen kapasiteetti 
on riittävä eikä odottajia ole. Parhaillaan päihdehuollon asumispalve-
luista ja päihdehoitopalveluista rakennetaan aiempaa vahvempi ja pit-
käjänteisempi toipumista tukeva ketju.   

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston kanssa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen tuotantotapojen tar-
kastelu 2021

Oheismateriaali

1 Kaupunginhallituksen päätös 15.2.2021 § 121
2 Kaupunginvaltuuston päätös 5.5.2021 § 122

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia


