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§ 41
Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 
2015

HEL 2015-000691 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa sosiaali- ja 
terveysviraston oman toiminnan sairaansijat sekä muut laitoshoidon ja 
palveluasumisen paikat vuodelle 2015 seuraavasti:

 Päivystys vuoden 2015 alussa ja lopussa 176 sairaansijaa
 Psykiatria vuoden 2015 alussa 250 sairaansijaa ja vuoden 2015 

lopussa 246 sairaansijaa
 Muut psykiatria- ja päihdepalvelut vuoden 2015 alussa 513 

paikkaa ja vuoden 2015 lopussa 504 paikkaa
 Kaupunginsairaala ja kuntoutuksen osaamiskeskus vuoden 

2015 alussa 876 sairaansijaa, joista kotisairaalat 93 paikkaa ja 
vuoden 2015 lopussa 818 sairaansijaa, joista kotisairaalat 100 
paikkaa

 Iäkkäiden laitoshoito vuoden 2015 alussa 993 paikkaa ja vuoden 
2015 lopussa 953 paikkaa

 Iäkkäiden tehostettu palveluasuminen vuoden 2015 alussa ja 
lopussa 1576 paikkaa

 Monisairaiden palveluasuminen vuoden 2015 alussa 165 
paikkaa ja vuoden 2015 lopussa 164 paikkaa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 2 (4)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/5
10.02.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

 Lastensuojelun laitoshoito vuoden 2015 alussa 303 paikkaa ja 
vuoden 2015 lopussa 298 paikkaa

 Lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus vuoden 
2015 alussa ja lopussa 6 paikkaa

 Lastensuojelun asumisharjoittelu vuoden 2015 alussa ja lopussa 
39 paikkaa

 Kehitysvammahuollon laitospalvelut vuoden 2015 alussa ja 
lopussa 77 paikkaa

 Kehitysvammaisten asumispalvelut vuoden 2015 alussa 454 
paikkaa ja vuoden 2015 lopussa 495 paikkaa

 Vammaisten asumispalvelut vuoden 2015 alussa ja lopussa 40 
paikkaa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 18-
kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviin kuuluu 
vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrä.

Terveydenhuoltolain 67 §:n mukaan laitoshoidolla tarkoitetaan hoitoa ja 
kuntoutusta sairaalan, terveyskeskuksen tai muun terveydenhuollon 
toimintayksikön vuodeosastolla tai sitä vastaavissa olosuhteissa.

Esitys vuoden 2015 sairaansijoiksi ja muiksi ympärivuorokautisen 
hoidon paikoiksi:

Päätösesitys koskee oman toiminnan vahvistettavaksi esitettäviä 
paikkoja. Esitys perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2014 (§ 
428) päättämiin osastokohtaisiin käyttösuunnitelmiin vuodelle 2015. 
Vahvistettavaksi esitetään sairaansija- ja hoitopaikkamäärät sekä 
vuoden alussa että lopussa, sillä paikkamäärät muuttuvat vuoden 
aikana käyttösuunnitelman mukaisesti.

Terveys- ja päihdepalvelut

Päivystykseen esitetään koko vuodeksi 176 sairaansijaa, joista 
Haartmanin sairaalan päivystysosastot 92 sairaansijaa ja Malmin 
sairaalan päivystysosastot 84 sairaansijaa. 

Psykiatria- ja päihdepalveluihin esitetään vahvistettavaksi vuoden 
alussa 250 psykiatrian sairaansijaa ja 513 muuta paikkaa. Vuoden 
lopussa psykiatristen sairaansijojen lukumääräksi esitetään 246 ja 
muiden paikkojen määräksi 504. Auroran sairaalasta vähenee neljä 
sairaansijaa. Muiden paikkojen yhdeksän paikan vähenemä toteutuu 
ympärivuorokautisessa vieroitushoidossa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 3 (4)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/5
10.02.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Kaupunginsairaalan ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen 
kokonaissairaansijamääräksi esitetään vuoden alussa 876 sairaansijaa 
sisältäen 93 kotisairaalapaikkaa. Vuoden lopun sairaansijamääräksi 
esitetään 818 sairaansijaa sisältäen 100 kotisairaalapaikkaa. 
Sairaansijojen vähennys toteutuu, kun kaupunginsairaalan toiminta 
loppuu Herttoniemen sairaalan kiinteistössä asteittain vuoden 2015 
aikana. Osa sairaansijoista korvataan sairaansijoilla muissa 
sairaaloissa ja kotisairaalassa.

Iäkkäiden laitoshoitopaikkojen määräksi esitetään vuoden alussa 993 
paikkaa ja vuoden lopussa 953 paikkaa. Kotihoitoa ja muita kotona 
asumista tukevia palveluja vahvistetaan.

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen paikkojen esitetään pysyvän 
ennallaan, 1576 paikkaa, ja monisairaiden palveluasumiseen yhden 
paikan vähennystä, vuoden lopussa 164 paikkaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tässä kokouksessa on esitys, jossa 
ympärivuorokautisen lastensuojelun hoitopaikkoja vähennetään 10 
paikalla arviointi- ja vastaanottotoiminnasta. Tämän mahdollistaa se, 
että lasten kiireelliset sijoitukset ovat vähentyneet 32 % vuonna 2014 
edellisestä vuodesta, kun lasten ja nuorten kotiin vietävää kriisityötä on 
vahvistettu. Lastensuojelulaki muuttuu 1.1.2016 kiireellisen sijoituksen 
osalta. Lakimuutoksen jälkeen kiireellinen sijoitus voidaan tehdä vain 
kun huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lapsi on välittömässä 
vaarassa tai tilanne edellyttää rajoitustoimenpiteiden käyttämistä.

Lastenkotitoimintaan Outamon lastenkotiin tulee alkusyksystä 2015 
viisi lisäpaikkaa ja lastensuojelun asumisharjoittelun esitetään pysyvän 
ennallaan, 39 paikkaa.

Edellä todetun perusteella lastensuojelun ympärivuorokautisten 
hoitopaikkojen (lastenkodit, vastaanottolaitokset, perhekuntoutus) 
kokonaismääräksi esitetään vuoden alussa 309 paikkaa, joista 
ympärivuorokautinen perhekuntoutus kuusi paikkaa, ja vuoden lopussa 
304 paikkaa.

Vammaisten palveluiden hoitopaikkojen kokonaismääräksi esitetään 
vuoden alussa 571 paikkaa, joista kehitysvammahuollon laitospalvelut 
77, kehitysvammaisten asumispalvelut 454 ja vammaisten 
asumispalvelut 40 paikkaa. Vuoden lopussa hoitopaikkojen määrä on 
612 paikkaa. 41 paikan lisäys kohdistuu kehitysvammaisten 
asumispalveluihin, joissa toteutuu vuoden mittaan useita 
paikkamuutoksia. Paikkamäärä lisääntyy Hermannin ryhmäkodin 13 
paikalla sekä asumispalveluryhmien Kipparintalon 14:lla ja Majakan 12 
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paikalla. Lisäksi Auran ja Hämeentien yksiköihin tulee yhteensä 2 
paikkaa lisää.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi


