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§ 233
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty antoi selonteon 
pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmähanke Apotin etenemisestä ja nykytilanteesta. 
Apotti-hankkeen ohjausryhmä on tehnyt päätösehdotuksen valittavasta 
järjestelmätoimittajasta, joka on Epic Systems Corporation. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta käsittelee järjestelmätoimittajan valinnasta tehtävää 
esitystä seuraavassa kokouksessaan 1.9.2015.

Virastopäällikkö Hannu Juvonen kertoi Helsingin käräjäoikeuden 
10.7.2015 antamasta päätöksestä jutussa, jossa oli syytettynä sosiaali- 
ja terveysviraston neljä lastensuojelun ja neljä perusterveydenhuollon 
työntekijää sekä kolme HUS:in lastenpsykiatrian työntekijää 
virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyivät 8-vuotiaan tytön 
asiakkuuteen Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 
erikoissairaanhoidossa vuonna 2012. Päätöksen mukaan kaksi 
lastensuojelun työntekijää tuomittiin tuottamuksellisesta 
virkavelvollisuuden rikkomisesta. Heistä toinen sai 25 päiväsakkoa, 
toinen jäi rangaistuksetta. Kaikki muut syytteet hylättiin.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tekeillä suunnitelma, miten viraston 
toimintaan liittyvä Helsingin käräjäoikeuden tuomio käsitellään sosiaali- 
ja terveysvirastossa. Suunnitelman mukaan käräjäoikeuden tuomio 
käydään läpi oikeudellisesta ja laadullisesta näkökulmasta ja sen 
pohjalta arvioidaan tarvittavat muutos- ja kehittämistarpeet 
toiminnassa. Suunnitelma sisältää myös aikataulun, jolla asiaa 
käsitellään virastossa eri foorumeilla.

Virastopäällikkö Hannu Juvonen kertoi myös sosiaali- ja 
terveysviraston vastaanottokeskuksen toiminnasta 
turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. Viraston 
maahanmuuttajapalvelut huolehtii turvapaikanhakijoiden ja 
kotouttamisen alkuvaiheen palvelujen piiriin kuuluvien 
maahanmuuttajien palveluista. Yksikkö huolehtii valtion kanssa tehtyjen 
sopimusten toteuttamisesta. Vastaanottokeskukseen on saapunut 
runsaasti turvapaikanhakijoita ja asiakaspaikat alkavat olla täynnä.

Virastopäällikkö Hannu Juvonen kertoi lisäksi sosiaali- ja 
terveysviraston ydintoiminnan asiakastyytyväisyys-kyselyjen 
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keskeisistä tuloksista sekä kaupunkiyhteisen palautekanavan 
palautteista. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään syksyn 2015 
aikana asiakastyytyväisyyskyselyjen, sosiaali- ja potilasasiamiesten 
tilastojen, sähköisen palautejärjestelmän ja muilla tavoilla saatujen 
asiakaspalautteiden prosessit ja keskeiset tulokset sekä niiden 
perusteella tehdyt kehittämistoimet.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijän perustelut

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

Kvsto 17.6.2015 § 163 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen 
jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta

Khs 8.6.2015 § 619 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 
2014

Khs 15.6.2015 § 643 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelman toteutumisesta

Khs konsernijaosto 8.6.2015 § 93 Kaupunginhallituksen 
konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syksyllä 2015

Khs johtamisen jaosto 15.6.2015 § 18 Kaupunginhallituksen johtamisen 
jaoston kokousajat syksyllä 2015

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2014
Människorättscentrets verksamhetsberättelse 2014

Esittelijä
virastopäällikkö
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Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi


