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§ 64
Den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen om ett informa-
tionsmöte för stadsfullmäktige om social- och hälsovårdsreformen

HEL 2015-012406 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kaarin Taipale och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att stadsstyrelsen genast i januari 2016 arrangerar ett informationsmöte 
för stadsfullmäktige om de planerade ändringarna i lagstiftningen om 
social- och hälsovårdsförvaltningen och landskapsförvaltningen.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Ett informationsmöte om beredningen av social- och hälsovårdsrefor-
men och om de planerade ändringarna i lagstiftningen om social- och 
hälsovården och landskapsförvaltningen har arrangerats för stadsfull-
mäktige 20.1.2016. 

På informationsmötet presenterade finansministeriets överdirektör Päivi 
Laajala en lägesöversikt över beredningen av social- och hälsovårdsre-
formen och gick igenom de planerade ändringarna i lagstiftningen om 
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social- och hälsovårdsförvaltningen och landskapsförvaltningen. Efter 
presentationen ställde ledamöterna frågor om reformen och beredning-
en av lagstiftningen. Stordiorna som användes i presentationen finns 
att tillgå i portalen för förtroendevalda.

Social- och hälsovårdsministeriet har 19.12.2015 skickat en begäran 
om utlåtande till kommunerna om regeringens riktlinjer för indelningen 
av självstyrande områden och social- och hälsovårdsreformens steg-
märken. Förslaget till utlåtande har behandlats som fullmäktiges prin-
cipbeslut i fullmäktige 3.2.2016 och i stadsstyrelsen 25.1 och 8.2.2016. 
Tidsfristen för utlåtandet var 9.2.2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2016 § 135

HEL 2015-012406 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Kaarin Taipaleen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

annikki.thoden(a)hel.fi


