
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (2)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/6
24.03.2015

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

§ 103
Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden 
seurantaraportti 2015

HEL 2015-002998 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Pöydällepanoehdotus:
Gunvor Brettschneider: Pyydän asian pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

sade.pitkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 29.4.2014, että "lautakuntaan 
tuodaan vuoden 2015 alussa seurantaraportti ruotsinkielisten 
sosiaalipalvelujen tilanteesta asiakasryhmittäin. Raportissa tulee ilmetä 
myös asiakas- ja henkilöstönäkökulma".

Liitteenä olevaan seurantaraporttiin on koottu tiedot sosiaalihuollon 
ruotsin kielellä palvelevista tiimeistä ja yksiköistä. Eri palveluiden osalta 
on käyty yleisellä tasolla läpi viime kevään raportoinnin jälkeen 
tapahtuneet muutokset tiimien ja yksiköiden henkilöstö- ja 
asiakasmäärissä. Lisäksi on kerrottu yhteistyön ja verkostotyön 
kehittymisestä niin viraston sisäisten kuin ulkopuolisten toimijoiden 
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kanssa. Raportti nostaa myös esille ajankohtaiset muutokset ja 
kehittämistarpeet esimerkiksi toimeentulotuen ja sosiaalityön sekä 
ikääntyneiden palveluiden osalta. Raportin lopussa on erillisessä 
kappaleessa käsitelty ruotsinkielisten palveluiden asiakastilastointia.

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

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

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

sade.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden 
seurantaraportti 2015.pdf

Tiedoksi

Soten osastopäälliköt
Hallintopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Kehittämispäällikkö


