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§ 160
Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palveluiden 
seurantaraportti

HEL 2014-004092 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori Säde Pitkänen oli 
kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Gunvor Brettschneider: Ehdotan että asia jää pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Säde Pitkänen, ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
selvityksen sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisistä 
sosiaalipalveluista.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että ruotsinkielisten 
sosiaalipalvelujen kehitystä seurataan jatkossa sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa toimintakertomusten yhteydessä.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013, että lautakuntaan 
tuodaan toistaiseksi puolen vuoden väliajoin seurantaraportti 
ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen kehityksestä. Raportissa tuli kiinnittää 
erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:

- kotihoidon tilanne

- vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijainnin tilanne

- toimeentuloasiakkaiden mahdollisuudet saada päätökset 
lakisääteisen ajan puitteissa
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- ruotsinkielisten tiimien verkostoituminen sosiaali- ja terveysviraston 
sisällä

- ruotsinkielisten asiakkaiden rekisteröinti äidinkielen ja asumispaikan 
mukaan

- ruotsinkielisten henkilöstöresurssien kehitys Svensk socialservicen 
lakkautumisen jälkeen sekä resurssien määrä suhteessa väestöön.

Liitteenä oleva raportti sisältää ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden 
tilannekatsauksen vuoden 2013 jälkimmäiseltä puoliskolta, mutta myös 
vuodenvaihteessa tai sen jälkeen tapahtuneita muutoksia 
henkilöstötilanteessa ja palvelurakenteissa on kuvattu. Fokus on 
entisen Svensk socialservice -toimiston palveluissa, jotka siirtyivät 
suomenkielisten palveluiden yhteyteen sosiaali- ja terveystoimen 
yhdistyessä 1.1.2013 alkaen.

Raportin on koonnut ruotsinkielisten palveluiden koordinaattori, ja 
raportin laatimisessa on hyödynnetty ruotsin kielellä palvelevien tiimien 
tuottamaa materiaalia. 

Ruotsinkielisten palveluiden koordinaattori Säde Pitkänen on 
kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
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