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Hannu Juvonen vs. virastopäällikkö
293-299 §

Juha Jolkkonen osastopäällikkö
300 §

Pöytäkirjanpitäjä

Harri J. Lehtonen lakimies
293-300 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014
Sosiaali- ja terveyslautakunta

02.09.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ Asia

293 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

294 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

295 Sotep/3 Ilmoitusasiat

296 Sotep/4 Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030

297 Sotep/5 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

298 Sotep/6 Eron myöntäminen vammaistyön johtajalle ja viran haettavaksi 
julistaminen

299 Sotep/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

300 Sotep/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 293
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisesti jäsenet Joonas Leppäsen (varalla Sirpa Asko-Seljavaaran) 
ja Tuomas Tuuren (varalla Rene Hurstin) tarkastamaan tämän 
kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jouko Malisen (varalla Joonas 
Leppäsen) ja Sirpa Asko-Seljavaaran (varalla Rene Hurstin) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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§ 294
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 3 (28)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/3
02.09.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 295
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut 
tiedotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksessa):

Khs 18.8.2014 § 818 Kårkulla somkommun -kuntayhtymän 
taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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§ 296
Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030 

HEL 2014-010200 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian puheenjohtaja Maija 
Anttilan pyynnöstä pöydälle.

Käsittely

Hannu Juvonen: Esittelijä korjasi tämän päätöksen liitteenä olevan 
raportin "Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 
2013" tekstiä otsikon "Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö" alla (s. 11) 
kuulumaan seuraavasti:

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö käsittää maahanmuuttajapalvelut, 
talous- ja velkaneuvonnan, työkykyselvityksen, työvoiman 
palvelukeskuksen, asumisneuvonnan, Uusix-verstaat, Pakilan 
työkeskuksen, avotyötoiminnan, nuorten sosiaalityön, luotsitoiminnan 
sekä entiset ns. sosiaaliasemat eli aikuissosiaalityön toimipisteet.

Maahanmuuttoyksikkö sijaitsee yhdessä toimipisteessä. 
Vastaanottokeskuksia on Helsingissä kolme, joista yksi on 
säilöönottokeskus. Muita nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön 
toimipisteitä on kuudessa osoitteessa, joista osassa on myös muita 
palveluja. Nuorten sosiaalityö toimii neljässä toimipisteessä. 
Jälkihuollon sosiaalityö on keskitetty yhteen toimipisteeseen, jonka 
lisäksi on ns. luotsitoimintaa kolmessa toimipisteessä, joissa osassa on 
myös muita palveluja.

Entiset ns. sosiaaliasemat ovat isoja toimipisteitä, joissa on 
monenlaista sosiaalipalvelutoimintaa sisältäen aikuissosiaalityön ja 
–ohjauksen työn. Näitä asemia on kahdeksassa osoitteessa. 
Etuuskäsittely toimii näistä seitsemässä yksikössä. Toimeentulotuen 
maksatus on keskitetty kuuteen toimipisteeseen.

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Pyydän, että asia pannaan pöydälle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
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Hannu Juvonen, vs. virastopäällikkö, puhelin: 310 52481
hannu.juvonen(a)hel.fi

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482
juha.jolkkonen(a)hel.fi

Pia Sutinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401
pia.sutinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja 
terveysviraston palveluverkon uudistamisen periaatelinjaukset ja 
toteuttamismallit ”Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma 
vuoteen 2030” -raportin mukaisesti seuraavasti:

- Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palveluverkko muodostuu 
perhekeskuksista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista, monipuolisista 
palvelukeskuksista sekä niitä tukevista sähköisistä palveluista, 
asiakkaan luo vietävistä palveluista ja muista sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluista.  

- Perhekeskus, terveys- ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen 
palvelukeskus ovat palvelukokonaisuuksia, joissa tarjotaan 
kokonaisvaltaisia, moniammatillisia ja tarpeen mukaisia palveluja 
lapsiperheille, aikuisväestölle, ikääntyneille ja monisairaille fyysisesti 
samoissa tiloissa tai useamman rakennuksen muodostamassa 
kokonaisuudessa.

- Perhekeskusten ja terveys- ja hyvinvointikeskusten toimintamallit 
kehitetään pilotointien kautta, monipuolisia palvelukeskuksia kehitetään 
nykyisen toimintamallin pohjalta.    

- Palvelujen kokonaisvaltaisuus tarkoittaa ennalta ehkäisevien ja 
korjaavien palvelujen tarjoamista yhtenäisenä kokonaisuutena.

- Etelän alueella pilottikohteina ovat Kalasataman terveys- ja 
hyvinvointikeskus ja Kallion perhekeskus. 

- Perhekeskuksen pilottikohteen tarkempi suunnitelma tuodaan 
sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana. 

- Palveluverkon uudet ja keskitettävät toimipisteet sijoitetaan hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle liikenteen solmukohtiin.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030 -
raportti on tämän asian liitteenä numero 1.

Taustaa
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Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkon uudistaminen on vuonna 
2013 toteutetun virastojen yhdistämisen jälkeen seuraava iso 
kehittämiskohde. Sekä Helsingin kaupungin strategian että sosiaali- ja 
terveysviraston strategian keskeinen tavoite väestön terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisesta edellyttää asiakaspalvelujen 
tuottamista eheänä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutena. 
Viraston nykyiset erillisiin sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin 
keskittyneet toimipisteet ja toimintakonseptit sekä tiheä pienten 
toimipisteiden verkko eivät tue asiakkaan kokonaisvaltaista palvelua. 
Palvelujen saatavuuden parantaminen ja palvelujen taloudellisesti 
kestävä kustannusrakenne edellyttävät sekä palveluverkon että 
palvelukonseptien uudistamista. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli viraston terveysasemaverkkoa 
kokouksessaan 20.8.2013 § 256 otsikolla ”Selvitys 
tarkoituksenmukaisesta terveysasemaverkosta ja terveysasemien 
tulevasta määrästä”. Lautakunta palautti tuolloin asian uudelleen 
valmisteltavaksi seuraavin jatkovalmisteluohjein:

”Sosiaali- ja terveystoimen integraation ja sen myötä muuttuvien 
palvelutarpeiden on oltava suunnittelun lähtökohtana, minkä pitää 
näkyä entistä selkeämmin ennen muuta sisällöllisesti, mutta myös 
fyysisinä tiloina sekä keskustasolla että paikallisesti. Integraation 
edellytyksenä on selkeän palvelukonseptin laatiminen, minkä 
periaatelinjaukset ja toteuttamismallit lautakunta hyväksyy. Tähän on 
sisällytettävä ainakin perhekeskusmalli, lähipalvelut vs. keskitetyt, 
monipuolisemmat palvelut sekä koti- ja itsehoidon toteuttaminen. 
Mahdolliset pilotoinnit on esiteltävä alustavin hahmotelmin.

Ennaltaehkäisevän työn toteuttamismallien nykyistä selkeämmät 
linjaukset tulee ottaa huomioon samoin kuin sosiaali- ja terveystoimen 
ja mahdollisesti myös muiden hallintokuntien yhteistyö.

Palveluverkon tarkastelussa otetaan huomioon erityisesti hyvät 
joukkoliikenneyhteydet ja tulevaisuudessa kasvavat ihmisten 
palvelutarpeet. Palveluverkon suunnittelussa on joukko 
epävarmuuksia, mutta esim. seuraavia asioita, jotka vaikuttavat 
palveluverkon tiheyteen tai palvelukonseptiin pitäisi ottaa huomioon: 
voimassa olevan terveydenhuoltolain vaikutukset 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen rajan 
madaltamiseen, v. 2014 voimaan tuleva potilasdirektiivi ja sen 
mahdolliset vaikutukset, meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja kuntarakenteen uudistaminen kuten myös maankäyttöä koskevan 
uuden yleiskaavan valmistelu.
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Palveluverkkoon vaikuttavien asioiden pohdinta erilaisina 
vaihtoehtoisina ratkaisuina tulisi näkyä palveluverkkoa koskevassa 
suunnitelmassa. Lautakunta näkee, että terveysasemaverkkoa 
koskevat aiemmat päätökset arvioidaan uudelleen ja sote-
palveluverkkolinjauksia tarkistetaan viimeistään 2016 ja aina 
tarvittaessa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan.”

Valmisteluprosessi

Palveluverkkosuunnitelman valmistelusta on vastannut viraston johto. 
Valmistelun kuluessa on kuultu sekä asukkaita että henkilökuntaa. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esiteltiin alustavia linjauksia 
seminaarissa 11.4.2014. Henkilöstö on ollut mukana 
suunnittelutyöryhmissä ja heillä on ollut mahdollisuus esittää 
näkemyksiään intranetin kommenttipalstalla. 
Palveluverkkosuunnitelmaa käsitteleviä yhteistoimintakokouksia on 
järjestetty yhteensä 218. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin 20. ja 
21.8.2014 kaikille avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet 
lautakunnan käsittelyyn menevästä palveluverkkosuunnitelmasta. 
Kuntalaisia on kuultu monin eri tavoin: verkkokyselyllä, 
verkkopaneelilla, järjestöjä kuulemalla ja internet-sivujen kautta.

Palveluverkon keskeiset linjaukset

Suunnitelmassa esitetään, että vuonna 2030 Helsingissä olisi 
perhekeskuksia, terveys- ja hyvinvointikeskuksia ja monipuolisia 
palvelukeskuksia. Muut palvelut koostuisivat asiakkaan luo vietävistä 
palveluista sekä muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 
Perhekeskuksia, terveys- ja hyvinvointikeskuksia ja monipuolisia 
palvelukeskuksia olisi yhteensä 25. Edellä mainittujen palvelujen lisäksi 
sosiaali- ja terveysviraston käytettävissä olevilla voimavaroilla 
tuotetaan asukkaiden itsehoito- ja omahoitopalveluja sekä asiakkaan 
luo vietäviä palveluja. Ruotsinkieliset palvelut järjestetään joko 
integroituina muihin palveluihin tai osittain keskitettyinä tiettyihin 
toimipisteisiin.

Palveluverkkosuunnitelma edesauttaa sosiaali- ja terveystoimen 
uudistukselle asetetun keskeisen tavoitteen, palveluintegraation, 
toteuttamista. Palveluverkon uudistamisessa on otettu huomioon 
Helsingin väestöennuste sekä muut toimintaympäristössä tapahtuvat 
muutokset ja niiden aiheuttamat epävarmuustekijät. Suunnitelmassa 
noudatetaan myös Helsingin kaupungin linjauksia toimitilojen 
keskittämisestä ja tilaneliöiden vähentämisestä. Tilojen keskittäminen 
edellyttää uusia toimintamalleja, joita kehitetään yhdessä palveluverkon 
kehittämisen kanssa. Uudet toimintamallit edellyttävät myös 
uudenlaisia tilaratkaisuja.
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Palveluverkkosuunnitelman mukaan Helsingissä olisi vuonna 2030 viisi 
perhekeskusta, kuusi terveys- ja hyvinvointikeskusta, 14 monipuolista 
palvelukeskusta sekä tarvittavia muita erityispalveluja. Näiden 
palvelujen lisäksi sähköisten palvelujen käyttöä lisätään mm. asukkaille 
kohdennetuilla, viraston ylläpitämillä itsehoitosivustoilla. Lisäksi 
palveluja viedään perinteisistä vastaanottotiloista asiakkaan omaan 
ympäristöön, kuten kotiin ja päiväkotiin. Näillä toiminnoilla turvataan 
helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalvelut.

Palveluverkkouudistus aiheuttaa muutoksia nykyisiin tiloihin. 
Tilahankesuunnitelmissa on rakentaa seuraavan 10 vuoden aikana 
sekä uusia tiloja että keskittää toimintoja olemassa oleviin tiloihin. 
Osasta nykyisiä tiloja luovutaan.

Perhekeskuksella tarkoitetaan fyysistä tilaa ja palvelukokonaisuutta, 
joka kokoaa lasten ja perheiden palveluja kaikille tarkoitetuista 
peruspalveluista varhaisen tuen palveluihin ja erityiseen tukeen. 
Perhekeskuksen toimintakonsepti kehitetään Kallion alueen pilotissa, 
jonka kaupunginvaltuusto on edellyttänyt käynnistettäväksi vuonna 
2014. Perhekeskuspilotin sijoittuminen Kallioon perustuu siihen, että 
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen valmistuttua Kalliosta 
vapautuu perhekeskukselle hyvin soveltuva tila. Käyttöönoton 
ajankohta tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Pilottien 
sijoittuminen samalle alueelle tukee kahden eri konseptin yhteistä 
kehittämistä.  

Alustavan suunnitelman mukaan perhekeskuksessa tarjotaan äitiys- ja 
lastenneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja, suun 
terveydenhuollon palveluja, lapsiperheiden kotipalvelua, neuvolan 
psykologipalveluja, lapsiperheiden perhetyötä, kasvatus- ja 
perheneuvonnan palveluja, puhe-, fysio- ja toimintaterapiaa sekä 
lastensuojelun alkuarvioinnin, avohuollon sosiaalityön ja lastensuojelun 
perhetyön palveluja. Lasten pitkäaikaissairauksien hoito, seuranta ja 
hoidon tarpeen arviointi sekä kuntoutuspalvelut voivat myös sijoittua 
perhekeskukseen. 

Osa lapsiperheiden palveluista tarjotaan asuinalueilla ja sähköisenä 
palveluna. Näitä voivat olla esimerkiksi tiettyjen kohderyhmien 
määräaikaisten terveystarkastusten järjestäminen päiväkodeissa, 
kotikäynnit sekä raskaana olevien ja erityisesti alle 1-vuotiaiden lasten 
terveystarkastusten järjestäminen lähineuvolavastaanotolla. Huomiota 
kiinnitetään asuinalueisiin, joista on hankalat kulkuyhteydet 
perhekeskuksiin tai muuten riski jäädä pois palveluista.

Päiväkodeissa järjestettäviä terveystarkastuksia varten on käynnistetty 
yhteinen suunnittelu varhaiskasvatusviraston kanssa. Suunnittelussa 
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hyödynnetään varhaiskasvatusvirastoon kuuluvaa leikkipuisto- ja 
perhetaloverkkoa. Leikkipuistojen ja perhetalojen tiloja voidaan 
hyödyntää suunniteltaessa yhteistyötä kolmannen sektorin 
perhepalveluja tuottavien toimijoiden kanssa. 

Terveys- ja hyvinvointikeskuksella tarkoitetaan fyysistä tilaa ja 
palvelukokonaisuutta, joka kokoaa pääasiassa aikuisväestölle 
tarkoitettuja palveluja ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin ja 
turvaa kokonaisvaltaisten, tarpeen mukaisten palvelujen tarjoamisen 
väestölle. Kohderyhmänä ovat ne asiakkaat, jotka eivät tarvitse 
perhekeskuksen ja / tai monipuolisen palvelukeskuksen palveluja. Osa 
palveluista kohdistuu kouluikäisiin lapsiin ja ikääntyneeseen väestöön.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen palveluista suuri osa muodostuu 
terveydenhuoltolain tarkoittamista terveysasemapalveluista mukaan 
lukien suun terveydenhuolto. Lisäksi keskuksen palveluihin kuuluvat 
nuorille ja aikuisille suunnattu sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, psykiatria- 
ja päihdepalvelujen peruspalvelut sekä aikuisten kuntoutuspalveluja 
(fysioterapia, toimintaterapia). Suunnittelussa on huomioitu erityisesti 
ne potilaat ja asiakkaat, joilla on tavallista enemmän palvelutarpeita ja 
joilla on vaara hoitoketjujen pirstaloitumiseen ja palvelujen ulkopuolelle 
jäämiseen. Alustavan suunnitelman mukainen terveys- ja 
hyvinvointikeskus on merkittävästi nykyisiä terveysasemia suurempi, 
jolloin niitä on myös merkittävästi vähemmän.  

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelukokonaisuus pilotoidaan 
Kalasataman uudessa terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, joka aloittaa 
toimintansa vuonna 2018. Kalasatamasta suunnitellaan uuden ajan 
palvelukeskus, jonka kokemusten perusteella terveys- ja 
hyvinvointikeskusten kokonaisuutta kehitetään edelleen.

Monipuolisella palvelukeskuksella tarkoitetaan paikallista tai alueellista 
palvelukokonaisuutta, joka kokoaa pääasiassa ikääntyneille ja 
monisairaille tarkoitettuja palveluja ehkäisevistä palveluista korjaaviin 
palveluihin ja turvaa kokonaisvaltaisen, tarpeen mukaisen tuen 
tarjoamisen väestölle. Osa palveluista kohdistuu myös muille 
aikuisikäisille kuin ikääntyneille.

Osa monipuolisen palvelukeskuksen palveluista sijaitsee fyysisesti 
samassa kokonaisuudessa. Osa sijaitsee muualla sijaitsevissa 
toimipisteissä, kuten osa palvelutalotoiminnasta. Monipuolisen 
palvelukeskuksen toiminta jalkautuu myös alueen muihin sosiaali- ja 
terveystoimen ja muiden toimijoiden tiloihin.  

Monipuolisen palvelukeskuksen palveluihin integroidaan ikääntyneiden 
avosairaanhoidon palveluja ja suun terveydenhuollon palveluja. Lisäksi 
monipuolisen palvelukeskuksen palveluihin voi kuulua ikääntyneille 
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kohdennettuja mielenterveys- ja päihdepalveluja ja kuntoutuspalveluja 
(fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia). Kaikki monipuolisissa 
palvelukeskuksissa tapahtuva toiminta ei ole sosiaali- ja 
terveysviraston järjestämää, vaan keskeistä on kumppaneiden, kuten 
kaupungin muiden hallintokuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten 
toteuttama toiminta.

Esitettyjen ratkaisujen perustelut

Palveluverkon uudistamisessa on tavoiteltu kokonaisuutta, jossa 
sosiaali- ja terveysvirasto pystyy tuottamaan palvelut eheänä 
kokonaisuutena ja taloudellisesti kestävästi yhtäältä paljon palveluja 
tarvitseville ”avainasiakkaille” ja toisaalta harvoin palveluja käyttäville 
kaikille helsinkiläisille. Nykyinen sosiaali- ja terveysviraston 
palveluverkko edellyttää toimintaympäristön muutokset huomioon 
ottaen toiminnallista ja taloudellista uudistamista. Palvelujärjestelmä 
joutuu vastaamaan tulevien vuosien tarpeisiin kestävällä tavalla. 

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 toteuttamaan 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. 

Helsinki poikkeaa muista Suomen kunnista mm. siinä, että lähes kaikki 
julkiset palvelut, ts. lähipalvelut, seudulliset palvelut ja laajan 
väestöpohjan palvelut, ovat asukkaille tarjolla oman kunnan alueella. 
Hyvää palvelujen saavutettavuutta varmistavat hyvät 
joukkoliikenneyhteydet. 

Uudet palvelumallit muuttavat lähipalvelujen rakennetta. Lähipalvelun 
hyvä saatavuus muodostuu monista muistakin tekijöistä kuin fyysisestä 
etäisyydestä palvelupisteeseen. Osa lähipalveluista on yhä enemmän 
kiinteästä palvelupisteestä riippumattomia sähköisiä palveluja: 
neuvontaa ja ohjausta, itsehoitoa ja omahoitoa. Sähköisiä palveluja 
tukevat asiakkaiden luokse vietävät palvelut. 

Uudenlaisten palvelumallien kehittämisessä ylitetään myös 
hallintorajoja. Kouluterveydenhuollon palvelut ovat perinteisesti olleet 
saatavissa kouluissa. Neuvolapalvelujen vieminen päiväkotien 
yhteyteen on uudenlaista lähipalvelua. 
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Uusilla palvelukonsepteilla pyritään helsinkiläisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen ja terveys- ja hyvinvointierojen kaventumiseen. 
Asukkaille tarjotaan sujuvia ja integroituja palveluja 
kustannustehokkaasti. Integroidut palvelut mahdollistavat 
moniammatillisen yhteistyön ja henkilökunnan osaamisen kehittämisen. 
Palvelukonsepteissa ja niitä tukevissa tiloissa otetaan huomioon 
teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muodot. 
Tilankäyttöä tehostetaan. Palveluverkkosuunnitelma mahdollistaa 
palvelujen ja vastaanottojen kohdentumisen tarvetta vastaaviksi.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia arvioidaan kahden vaihtoehdon 
pohjalta:

Vaihtoehto 1: Nykyisen palveluverkon ylläpitoa jatketaan 

Vaihtoehto 2. Palveluverkko uudistetaan suunnitelmassa esitettyjen 
linjausten mukaisesti

Vaihtoehto 1. Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluverkko on kehittynyt 
vuosikymmenten kuluessa. Palveluverkkoa on uudistettu perustamalla 
uusia toimipisteitä aiempien lisäksi uusien toimintojen ja velvoitteiden 
myötä. Palveluverkon perusteellista uudistamista ei ole tehty monien 
lainsäädäntömuutosten ja alueorganisaatiosta luopumisen jälkeen. 
Palvelut ovat hajaantuneet moniin eri toimipisteisiin ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon osaamisen yhdistyminen yksittäisen asiakkaan 
parhaaksi kohtaa monia esteitä. Terveys- ja hyvinvointierojen 
kehittymiseen vaikuttava peruspalvelujen saatavuus on nykyisessä 
palveluverkossa erilaista eri puolilla kaupunkia. Yhtäläisen 
saatavuuden ja hyvän laadun ylläpito esim. 25 terveysasemalla on 
osoittautunut vaikeaksi toteuttaa. Esim. jonot kiireettömään hoitoon 
vaihtelevat terveysasemien välillä. Nykyinen palveluverkko on 
taloudellisesti kallis ylläpidettävä. Uusien palvelumallien, kuten 
sähköisten palvelujen ja asiakkaan luo vietävien palvelujen 
kehittäminen on taloudellisesti kestämätöntä, jos nykyistä 
palveluverkkoa ylläpidetään samanaikaisesti.

Vaihtoehto 2: Uudistettu palveluverkko tukee tavoitetta lasten ja 
lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyssä ja sitä kautta terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventumista. Lapsiperheiden monipuoliset palvelut 
kootaan perhekeskuksissa toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja fyysisesti 
saman toimipisteeseen. Resurssien päällekkäisyys vältetään. 
Monialaisen osaamisen keskittämisestä hyötyvät terveys- ja 
hyvinvointierojen näkökulmasta haavoittuvimmat perheet ja lapset. 
Paljon palveluja tarvitsevat ja erityistä huomiota vaativat asiakkaat 
saavat kokonaispalvelut samasta toimipisteestä. Vähemmän tukea 
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tarvitseville perheille kehitetään uudentyyppisiä neuvolapalveluja, mm. 
viemällä niitä lasten arkiympäristöön kuten päiväkoteihin ja 
leikkipuistoihin. Asiakkaan luo vietävät palvelut ja sähköiset palvelut 
myös parantavat palvelujen saavutettavuutta. 

Uudistettu palveluverkko tukee terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventumista parantamalla terveyspalvelujen saatavuutta ja 
mahdollistamalla nykyisessä palveluverkossa väliinputoajiksi jäävien 
asiakkaiden saamista palvelun piiriin. Terveys- ja hyvinvointikeskukset 
ovat riittävän suuria monipuolisen osaamisen keskittymiä. Asiakas 
voidaan ohjata parhaiten hänen avun tarpeeseensa vastaavan sosiaali- 
tai terveydenhuollon työntekijän luo samassa toimipisteessä. 
Taloudelliset ja toiminnalliset skaalaedut on mahdollista toteuttaa 
harvemmissa ja suuremmissa yksiköissä. Asiakkaan luo vietävillä 
palveluilla voidaan ratkaista palvelujen saavutettavuuden ongelmia. 

Palveluverkon uudistaminen esitetyllä tavalla tuottaa myönteisiä 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia iäkkäiden henkilöiden sosiaalisten 
suhteiden ylläpitoon ja toimintakyvyn edistämiseen. Monipuolisten 
palvelukeskusten mallia kehitetään ja laajennetaan eri puolille 
kaupunkia hyvien liikenneyhteyksien varrelle, mikä lisää palvelujen 
saavutettavuutta.  

Uudistettu palveluverkkosuunnitelma on asiakaslähtöinen ja 
kustannuksiltaan kestävä malli, jonka avulla helsinkiläisten myönteisiä 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia voidaan edistää.

Sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukunnan lausunto

Sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukunnan asiasta antama 
lausunto jaetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.9.2014 
pidettävässä kokouksessa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Hannu Juvonen, vs. virastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Pia Sutinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

pia.sutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030
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§ 297
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

HEL 2014-010265 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian puheenjohtaja Maija 
Anttilan pyynnöstä pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Pyydän, että asia pannaan pöydälle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Lars Rosengren, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57666

lars.rosengren(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä 21.8.2014 päivätyn 
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen, johon 
liittyen sosiaali- ja terveysvirasto sitoutuu seuraaviin päätöksiin:

 Virasto ottaa käyttöön korttelin 10625 tonttien 1 ja 2 koko 
rakennusoikeuden mukaisen laajuuden, jonka huoneistoala on 
noin 18 000 htm2.

 Tilat suunnitellaan uusien tilakonseptien mukaisesti siten, että 
ne vastaavat turvallisen ja terveellisen työ- ja 
asiakaspalveluympäristön vaatimuksia.

 Kokonaisvuokra on noin 5,4 miljoonaa euroa vuodessa, joka 
perustuu kaupungin ja SRV:n allekirjoittamaan sopimukseen 
16.8.2011 sisältäen pääomavuokran, tilakeskuksen osuuden 
sekä omakustannusperusteisen ylläpitovuokran.

 Tarveselvityksen mukaan rakennuksen käyttöönoton jälkeen 
vapautuu yhteensä noin 15 000 m2 tiloja.

 Seuraavista tiloista luovutaan: 
o Vallilan ja Herttoniemen terveysasemarakennukset
o Hämeentien 31 päihdepoliklinikan sekä talous- ja velka-

neuvonnan tilat
o Dagmarinkatu 6 maahanmuuttoyksikön tilat



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 14 (28)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/5
02.09.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

o Herttoniemen sairaalan fysio- ja toimintaterapian tilat
o Herttoniemen sairaalan laboratorion tilat
o Sibeliuksenkatu, Kivelä, psykiatrian poliklinikan tilat

 Seuraavat tilat vapautuvat viraston muuhun käyttöön, jolloin 
luovutaan vastaavasta määrästä muita tiloja

o Kallion terveysaseman, hammashoitolan, fysioterapian 
sekä laboratorion tilat

o Sofianlehdon hammashoitolan tilatAikuissosiaalityön tiloja 
eri toimipisteistäPalvelukonseptin suunnittelun 
valmistuttua mahdollisesti muita pieniä 
tilakokonaisuuksia.

o Aikuissosiaalityön tiloja eri toimipisteistäPalvelukonseptin 
suunnittelun valmistuttua mahdollisesti muita pieniä 
tilakokonaisuuksia.

o Palvelukonseptin suunnittelun valmistuttua mahdollisesti 
muita pieniä tilakokonaisuuksia.

Esittelijän perustelut

Kalastaman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys on laadittu 
sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelman kanssa 
rinnakkain. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys 
käsittää Kalasataman keskuksen välittömään läheisyyteen 
toteutettavan uudisrakennuksen viitesuunnitelmat ja toimipisteeseen 
sijoittuvien palvelujen, uuden toimintakonseptin ja tilojen 
laatuvaatimusten kuvauksen. 

Tarveselvitys korvaa aiemmat sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tarveselvitykset, jotka sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta 
hyväksyivät omalta osaltaan 29.9.2009. Uudessa tarveselvityksessä 
hankkeen laajuus on suurempi kuin aikaisemmin ja rakennuksen 
sijaintipaikka on vaihtunut. Rakennukseen sijoittuu monessa 
toimipisteessä hajallaan sijaitsevia palveluja, joille on suunniteltu uusi 
toimintakonsepti sekä toimintaa tukevat tilaratkaisut.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on palveluverkon 
pilottikohde, jossa testataan ja toteutetaan vastaanoton uutta 
toimintamallia. Asiakas saa tarvitsemansa palvelukokonaisuuden 
yhden yhteydenoton kautta. Rakennukseen sijoittuu seuraavia terveys- 
ja sosiaalipalveluja: avoterveydenhuollon vastaanottopalveluja, 
psykiatria- ja päihdepalveluja, nuorten ja aikuisten sosiaalityön 
palveluja, maahanmuuttoyksikkö, hammashoitola, fysioterapia, 
toimintaterapia, ikääntyvän väestön palveluohjaus sekä laboratorion 
näytteenotto.
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Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa otetaan käyttöön uusi 
toimintakonsepti ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut. 
Asiakkaiden neuvonta, palvelutarpeen arviointi ja ajanvaraus tehdään 
pääasiallisesti sähköisenä asiointina tai takaisinsoiton ja muun 
puhelinpalvelun kautta. Ilman ajanvarausta saapuvien asiakkaiden 
neuvonta ja palvelutarpeen arviointi tehdään sisäänkäyntikerroksen 
keskitetyssä palvelupisteessä. Ajan varanneet asiakkaat käyttävät 
itseilmoittautumisautomaatteja, jotka ohjaavat heidät suoraan 
vastaanottohuoneiden lähiodotustiloihin. Kaikissa kerroksissa toimii 
moniammatillisia tiimejä, jolloin asiakas voi tarvittaessa saada kaikki 
palvelut samasta kerroksesta myös ryhmä- ja yhteisvastaanottoina. 
Kaikki vastaanottohuoneet ovat tehokkaassa käytössä joustavasti ja 
niitä voidaan varata yhteisen varausjärjestelmän kautta. 
Asiakasvastaanotto ja muu työ, kuten kirjaaminen, puhelinpalvelu ym., 
on eriytetty. Muu työ tehdään taustatyöskentelytilassa, josta löytyy 
erilaisia tiimi- ja hiljaisen työn pisteitä. Yhteiset taustatyöskentelytilat 
mahdollistavat välittömän konsultoinnin asiantuntijoiden kesken. Uudet 
tilat ja toimintamalli mahdollistavat uusien työ- ja vastaanottomuotojen 
käyttöönoton ja kehittämisen.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sijoittuu Kalasataman 
keskuksen ja metrokorttelin välittömään läheisyyteen Työpajankadun 
varteen kaavoitetun kortteliin 10625 tonteille 1 ja 2. Tarkoituksena on 
käyttää molempien tonttien koko rakennusoikeus ja saada sosiaali- ja 
terveysviraston käyttöön bruttoalaltaan noin 22 000 brm2 ja 
huoneistoalaltaan noin 18 000 htm2 laajuiset tilat. Rakennus 
suunnitellaan kuusikerroksiseksi, uusien tilakonseptien mukaiseksi ja 
muuntojoustavaksi. Rakennus valmistuu lokakuussa 2017 ja toiminta 
käynnistyy vuonna 2018. 

Palveluverkon saavutettavuustarkasteluissa on todettu, että 
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen paikka metrokorttelin 
välittömässä läheisyydessä on erinomainen. Kalasataman terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen palvelualueeksi on suunniteltu noin 100 000 
asukkaan aluetta, mutta keskus voi palvella paljon suurempaakin 
aluetta. Puolessa tunnissa Kalasataman saavuttaa noin 480 000 
helsinkiläistä jalan tai joukkoliikennettä käyttäen.

Vuokrattavien tilojen kokonaisvuokra on noin 5,4 miljoonaa euroa 
vuodessa (alv 0 %) perustuen kaupungin ja SRV:n allekirjoittamaan 
sopimukseen 16.8.2011. Kokonaisvuokra sisältää pääomavuokran 17 
euroa/htm2, joka on sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin, 
tilakeskuksen osuuden 0,50 euroa/htm2/kk sekä ylläpitovuokran, joka 
on omakustannusperusteinen. Tarveselvityksen vuokralaskelmassa 
ylläpitovuokraksi on arvioitu 6 euroa/htm2/kk.
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Sosiaali- ja terveysvirasto esittää varattavaksi lisäksi noin 7 miljoonaa 
euroa käyttäjähankintoihin, joita ovat kaikki kiinteät sairaalalaitteet, 
irtokalusteet, varusteet, instrumentit sekä tietotekniset hankinnat.

Henkilöstöä ja kaupunkilaisia on kuultu ja tietoa jaettu 
palveluverkkotyön yhteydessä järjestetyissä tilaisuuksissa sekä intra- ja 
internetverkkosivujen välityksellä. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Lars Rosengren, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57666

lars.rosengren(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tilakeskus Esitysteksti

Liite 1
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§ 298
Eron myöntäminen vammaistyön johtajalle ja viran haettavaksi 
julistaminen

HEL 2014-009530 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää sosiaalihuoltaja ********** 
eron 1.5.2015 lukien vammaistyön johtajan virasta eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi. Samalla lautakunta päättää julistaa vammaistyön 
johtajan viran (vakanssinumero 026720) haettavaksi. Viran 
kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan 
tuntemus tai lain 272/2005 10 § 1 momentin mukainen 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. 
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen sekä ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vammaistyön johtajan 
virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään (HAY22). 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Pia Sutinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

pia.sutinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Henkilöstöpalvelut

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja  ********** on 4.8.2014 päivätyllä hakemuksellaan 
pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hänelle eron 
vammaistyön johtajan virasta 1.5.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kokouksessa.
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Virka tulee avoimeksi 1.5.2015 lukien, mutta tehtävän luonteen vuoksi 
virka täytetään virkaan valittavalla määräaikaisesti 1.1. - 30.4.2015 
vakinaisen viranhaltijan vuosi- ja säästölomien ajaksi. Sosiaali- ja 
terveysvirasto on hakenut viran täyttöä varten täyttölupaa, joka on 
myönnetty kaupunginjohtajiston kokouksessa 27.8.2014. 

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Pia Sutinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

pia.sutinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu
Perhe- ja sosiaalipalvelut Muutoksenhakukielto, valmistelu
Henkilöstöpalvelut Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 299
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien 
viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä 
käsiteltäväkseen:

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 19/22.8.2014

33 § Hankintapäätöksen virheen korjaaminen Raspy – Ruoholahden 
asumispalveluyhdistys ry:n avustajapalvelun suorahankinta sekä 
toteuttamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2014

34 § Irtaimistokirjanpidon vastuut ja kirjanpidon hoitajat perhe- ja 
sosiaalipalvelut -osastolla

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 21/26.8.2014

40 § Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL 2014-008680

41 § Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL 2014-008773

42 § Päätös tutkimuslupaan HEL 2014-008695

43 § Irtaimistokirjanpidon vastuut ja kirjanpidon hoitajat sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastolla

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 45/26.8.2014

337 § Korvausvaatimus

338 § Vahingonkorvausvaatimus hajonneesta kengästä

339 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista housuista

Osastopäällikkö 46/27.8.2014
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340 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

341 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta 
avainkortista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

342 § Vahingonkorvausvaatimus turhasta lääkkeestä, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

343 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

344 § Vaatimus yksityishoidon kustannusten korvaamisesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

345 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

346 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeiden hinnan liikaa maksetun 
omavastuuosuuden korvaamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

347 § Vahingonkorvausvaatimus lukkojen uudelleen sarjoittamisesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

348 § Vahingonkorvausvaatimus maksetusta turvapuhelinlaskusta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

349 § Vahingonkorvausvaatimus työntekijän kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

349 § Anhållan om skadeståndsersättning för förkomna nycklar, 
MyndOffL 24 § 1 mom 25 p

350 § Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta matkapuhelimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

351 § Vahingonkorvausvaatimus apteekin veloittamista 
annosjakelupalkkioista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 16/22.8.2014

38 § Oy IBM Finland Ab, Cognos- lisenssien hankinta suun 
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terveydenhuoltoon

39 § Lastenvalvojan tietojärjestelmän toimitus- ja yläpitosopimuksen 
täydennys

Osastopäällikkö 17/29.8.2014

40 § Sosiaali- ja terveysviraston tietohallinto- ja viestintäpalvelut – 
osaston eräiden henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 300
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia 
virastopäällikön ja osastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 35/29.8.2014

177 § Psykoterapiakuntoutushankinnan täydentäminen

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 43/29.8.2014

70 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen toimipisteen lyhytaikainen 
sulkeminen

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Juvonen

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 23 (28)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

02.09.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Joonas Leppänen Tuomas Tuure  

Rene Hursti Sirpa Asko-Seljavaara

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.09.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

294§

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

293§, 295-297§, 299-300§

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

298§

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

294§

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

293§, 295-297§, 299-300§

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

3
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

298§

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads 
registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under 
registratorskontorets öppettid.
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En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista 
dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran 
om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
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 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att 
göra detta 

 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor


