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§ 282
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kvsto 9.9.2015 § 208 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen 
perustaminen

Kvsto 9.9.2015 § 205 Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 
kaupunginhallitus päätti 14.9.2015 § 861 ko. asian kohdalla seuraavaa:

Kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja 
liikelaitoksia ottamaan valmistelussa huomioon ikäohjelman osana 
kaupungin strategista suunnittelua sekä toteuttamaan toimenpiteiden 
seurannan niin, että tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017 
arvioitaessa valtuustokauden 2013 - 2016 ja ikäohjelman tuloksia.

Kvsto 9.9.2015 § 208 Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen 
toteutumisen seuranta
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Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen 
laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2014. Samalla 
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus viestii HYKS:iin 
selkeästi, että psykoterapiaa tarvitsevat ruotsinkieliset lapset ja nuoret 
ovat oikeutettuja saamaan hoitoa omalla äidinkielellään joutumatta 
odottamaan kohtuuttomia aikoja. (Päivi Storgård)

Khs 14.9.2015 § 858 Kaupunginhallituksen edustajien valinta sosiaali- 
ja terveyslautakuntaan ja sen 2. jaostoon

Kaupunginhallitus päätti

- myöntää Otso Kivekkäälle vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 2. jaoston kaupunginhallituksen edustajan 
tehtävästä ja
- valita Sanna Vesikansan uudeksi edustajakseen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 2. jaostoon.

Samalla kaupunginhallitus päätti

- myöntää Tuomas Rantaselle vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan varaedustajan tehtävästä ja
- valita Sanna Vesikansan varaedustajakseen sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan.

Khs 31.8.2015 § 786 Kaupunginhallituksen edustajan valinta sosiaali- 
ja terveyslautakuntaan sekä varaedustajan valinta nuorisolautakuntaa

Kaupunginhallitus päätti todeta 

- Emma Karin luottamustoimen kaupunginhallituksen jäsenenä sekä 
kaupunginhallituksen edustajana lauta- ja johtokunnissa päättyneen
- valita Otso Kivekkään edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

Khs 24.8.2015 § 767 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän 
taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 

STM Kuntainfo 8/2015: Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat 
muutokset 1.1.2016

Osa uuden sosiaalihuoltolain yhteydessä muutetuista lastensuojelulain 
säännöksistä tulee sovellettavaksi vuoden 2016 alusta. STM:n 
Kuntainfossa 8/2015 kerrotaan välittömästä vaarasta kiireellisen 
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sijoituksen edellytyksenä. Vaara on välitön, jos lapsen terveyden ja 
kehityksen turvaaminen edellyttää välitöntä hoitoa ja huolenpitoa, jota 
ei voida toteuttaa kotona ja/tai avohuollon tukitoimin.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

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

harri.j.lehtonen(a)hel.fi


