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§ 134
V 2.3.2016, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite sosiaali- ja terveysvi-
raston ja -lautakunnan nimen muuttamisesta

HEL 2015-009510 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Sääntötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki ottaa käyttöön terveys- ja hyvinvointivi-
rasto sekä -lautakunta nimikkeet nykyisten sosiaali- ja terveysvirasto ja 
-lautakunta nimien tilalle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sääntö-
toimikunnan lausuntoihin ja toteaa, että sosiaali- ja terveystoimella on 
kokonaisvastuu kunnalle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisestä lakien ja säädösten mukaisesti. Toimintaa ohjaavat pää-
asiassa kaksi lakia, terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki. Sosiaali- 
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ja terveysvirasto on toiminut virastona kolme vuotta ja sen nimi, tehtä-
vät ja johtosääntö on päätetty kaupunginvaltuustossa 6.6.2012 § 202.

Kuntalain mukaan kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on 
kunnan kaikkien hallintokuntien tehtävä. Helsingissä tehdään laaja-
alaista poikkihallinnollista yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misessä kaupungin strategiaohjelman 2013 - 2016 linjausten mukai-
sesti.

Helsingin kaupungissa on meneillään johtamisjärjestelmän uudistus, 
jonka yhteydessä kaikki johtosäännöt käydään läpi. Myös kansallinen 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee. Tulevien sosiaali- ja ter-
veydenhuollon organisaatioiden nimet ovat toistaiseksi tarkemmin mää-
rittelemättä. 

Ottaen huomioon tulevat uudistukset, joiden on tarkoitus tulla voimaan 
vuonna 2017 ja vuoden 2019 alusta, kaupunginhallitus toteaa, että lau-
takunnan ja viraston nimen muuttaminen tässä vaiheessa ei ole tarkoi-
tuksenmukaista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Sääntötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.11.2015 § 332

HEL 2015-009510 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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”Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on aloittanut toimintansa 1.1.2013 
sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistyessä. Kaupunginvaltuusto 
päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti (06.06.2012 § 202) 
perustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen alaisen sosiaali- ja ter-
veysviraston sekä hyväksyä niille sosiaali- ja terveystoimen johtosään-
nön. Sosiaali- ja terveysvirasto on toiminut virastona kohta kolme vuot-
ta, ja sen nimi on päätetty kaupunginvaltuustossa.

Sosiaali- ja terveystoimella on kokonaisvastuu kunnalle kuuluvien sosi-
aali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä lakien määräysten mukaisesti. 
Viraston toimintaa ohjaa kaksi päälakia, terveydenhuoltolaki ja sosiaali-
huoltolaki.

Sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii terveydenhuoltolain mukaisista ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin 
liittyvistä tehtävistä. Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuoltoon sisälty-
vät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä yleis- ja 
erityislainsäädännön mukaiset sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. 

Kuntalain mukaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan 
kaikkien hallintokuntien tehtävä. Helsingissä tehdään laaja-alaista poik-
kihallinnollista yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ny-
kyisen kaupungin strategiaohjelman (2013 - 2016) linjausten mukaises-
ti. Ensisijaisesti jatkossakin tulee vahvistaa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä laaja-alaisesti kunnan tehtävänä, ei ainoastaan sosiaali- ja 
terveystoimelle kuuluvana tehtävänä.

Edellisellä hallituskaudella aloitettua sosiaali- ja terveydenhuollon kan-
sallisen palvelurakenneuudistuksen uudistuksen valmistelua jatketaan. 
Sen tavoitteena on, että jatkossa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisestä vastaisivat sote-alueet. Sote-organisaatioiden tulevat 
nimikkeet ovat vielä määrittelemättä ja avoimia. 

Ottaen huomioon Helsingin sosiaali- ja terveysviraston nykytilanteen ja 
tulevat uudistukset sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että 
aloite lautakunnan ja viraston nimimuutoksesta terveys- ja hyvinvointi-
lautakunnaksi sekä -virastoksi ei tällä hetkellä ole ajankohtainen. Lau-
takunnan ja viraston nimet ovat nykyisellään linjassa kansallisessa uu-
distuksessa käytettävien nimien kanssa. Viraston nimi kuvaa sen toi-
mintaa ja on yleisesti Suomessa tästä toimialasta käytettävä nimi. Ny-
kyiset lautakunnan ja viraston nimet ovat selkeät ja antavat suoran viit-
teen väestölle niiden toiminnasta.”

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348
marketta.kupiainen(a)hel.fi


