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§ 376
Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 
2016

HEL 2015-013064 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti 
vahvistaa sosiaali- ja terveysviraston oman toiminnan sairaansijat sekä 
muut laitoshoidon ja palveluasumisen paikat vuodelle 2016 seuraavas-
ti:

- Päivystys vuoden 2016 alussa ja lopussa 176 sairaansijaa

- Psykiatria vuoden 2016 alussa 246 sairaansijaa ja vuoden 2016 lo-
pussa 214 sairaansijaa

- Muut psykiatria- ja päihdepalvelut vuoden 2016 alussa 421 paikkaa ja 
vuoden 2016 lopussa 453 paikkaa

- Kaupunginsairaala ja kuntoutuksen osaamiskeskus vuoden 2016 
alussa 806 sairaansijaa, joista kotisairaalat 100 paikkaa ja vuoden 
2016 lopussa 784 sairaansijaa, joista kotisairaalat 100 paikkaa

- Iäkkäiden laitoshoito vuoden 2016 alussa 958 paikkaa ja vuoden 
2016 lopussa 908 paikkaa

- Iäkkäiden tehostettu palveluasuminen vuoden 2016 alussa 1569 ja 
vuoden 2016 lopussa 1556 paikkaa 

- Monisairaiden palveluasuminen vuoden 2016 alussa 164 paikkaa ja 
vuoden 2016 lopussa 164 paikkaa

- Lastensuojelun laitoshoito vuoden 2016 alussa 298 paikkaa ja vuoden 
2016 lopussa 258–263 paikkaa

- Lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus vuoden 2016 
alussa 6 paikkaa ja vuoden 2016 lopussa 6 paikkaa.

- Kehitysvammahuollon laitospalvelut vuoden 2016 alussa ja lopussa 
77 paikkaa

-Kehitysvammaisten asumispalvelut vuoden 2016 alussa 518 paikkaa 
ja vuoden 2016 lopussa 534 paikkaa

- Vammaisten asumispalvelut vuoden 2016 alussa ja lopussa 40 paik-
kaa.
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Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kohta 9 muotoon "Lastensuojelun laitoshoito 
vuoden 2016 alussa 298 paikkaa ja vuoden 2016 lopussa 258-298 
paikkaa. Mahdollinen paikkojen vähentäminen tuodaan erikseen val-
misteltuna lautakunnan päätettäväksi."

Kannattaja: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohta 9 muotoon "Lastensuojelun laitoshoito 
vuoden 2016 alussa 298 paikkaa ja vuoden 2016 lopussa 258-298 
paikkaa. Mahdollinen paikkojen vähentäminen tuodaan erikseen val-
misteltuna lautakunnan päätettäväksi."

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Joonas Leppänen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Gunvor Brettschneider, Jouko Malinen, Tuula Salo

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle ää-
nin 5 - 5 (tyhjiä 3). Puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 18 
kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviin kuuluu vah-
vistaa 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 2016 sairaansijoiksi ja muiksi ympärivuorokautisen hoidon paikoiksi

Päätösehdotus koskee oman toiminnan vahvistettavaksi esitettäviä 
paikkoja. Esitys perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnassa 15.12.2015 
päätettävänä olevaan sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelmaan 
ja tulosbudjettiin vuodelle 2016. Vahvistettavaksi esitetään sairaansija- 
ja hoitopaikkamäärät sekä vuoden alussa että lopussa, sillä paikka-
määrät muuttuvat vuoden aikana käyttösuunnitelman mukaisesti.

Terveys- ja päihdepalvelut

Päivystykseen esitetään koko vuodeksi 176 sairaansijaa, joista Haart-
manin sairaalan päivystysosastot 92 sairaansijaa ja Malmin sairaalan 
päivystysosastot 84 sairaansijaa.

Vuoden 2016 alussa psykiatria- ja päihdepalveluissa on 246 psykiatrian 
sairaansijaa ja 421 muuta paikkaa. 32 psykiatrista sairaansijaa esite-
tään muutettavaksi vuoden 2016 loppuun mennessä 16 päiväsairaala-
paikaksi ja 16 asumisvalmennusyksikköpaikaksi. Käyttösuunnitelman 
mukaisesti palvelujärjestelmää kehitetään avohoitopainotteisemmaksi 
ja psykiatristen potilaiden palvelutarvetta vastaavaksi. Muutoksessa va-
pautuva henkilöstö siirretään liikkuviin ja intensiivisiin avohoidon palve-
luihin. 

Vuoden lopussa psykiatristen sairaansijojen määräksi esitetään 214. 
Muiden paikkojen määräksi vuoden 2016 lopussa esitetään 453. Lisäk-
si psykiatria- ja päihdepalveluissa on vuonna 2016 edelleen 104 paik-
kaa Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa ja 10 paikkaa selviämishoi-
dossa, joita ei lasketa varsinaisiksi sairaansijoiksi tai hoitopaikoiksi. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Kaupunginsairaalan ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen kokonaissai-
raansijamääräksi esitetään vuoden alussa 806 sairaansijaa sisältäen 
100 kotisairaalapaikkaa. Vuoden lopun sairaansijamääräksi esitetään 
784 sairaansijaa sisältäen 100 kotisairaalapaikkaa. HUS:n kiireellisten 
tilatarpeiden vuoksi talousarvioon kirjattua ortogeriatrista osastoa ei ole 
mahdollista perustaa Töölön sairaalaan ainakaan vuoden 2016 aikana. 
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Lonkkamurtumapotilaiden akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa kehitetään 
muilla tavoin yhdessä HUS:n kanssa niin, että keskimääräinen sairaa-
lahoitoaika lyhenee ja kotiutumiset tehostuvat. Tähän liittyen kaupun-
ginsairaalan sairaansijojen määrä pienenee ja Laakson sairaalasta vä-
henee yksi sairaalaosasto.

Iäkkäiden laitoshoitopaikkojen määräksi esitetään vuoden alussa 958 
paikkaa ja vuoden lopussa 908 paikkaa. Pitkäaikaisesta ympärivuoro-
kautisesta laitoshoidosta vähennetään omasta toiminnasta asteittain 50 
paikkaa. Vähennykset tehdään hallitusti turvaten samalla palveluketju-
jen sujuvuus. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluja hankitaan hoi-
toketjun sujumisen turvaamiseksi riittävä määrä.

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen paikkojen määräksi esitetään 
vuoden alussa 1569 paikkaa ja vuoden lopussa 1556 paikkaa. Madeto-
jan palvelutalossa muutetaan palveluasumista ryhmäkodiksi, jolloin 
paikkoja vähenee. Oman toiminnan paikkoja käytetään tarkoituksenmu-
kaisesti muiden osastojen kanssa, ja muun muassa Vuorensyrjän pal-
velutalosta osoitetaan lisää asuntoja kehitysvammaisille asiakkaille 20 
paikkaan asti sitä mukaa kun paikkoja vapautuu, jolloin paikat iäkkäi-
den tehostetusta palveluasumisesta vähenevät.

Monisairaiden palveluasumisen paikkojen esitetään pysyvän ennallaan 
164 paikassa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelun ympärivuorokautisten hoitopaikkojen kokonaismääräksi 
esitetään vuoden 2016 alussa 304 paikkaa, joista ympärivuorokautinen 
perhekuntoutus kuusi paikkaa. Lasten ympärivuorokautisten hoitopaik-
kojen kokonaismäärän esitetään vähentyvän käyttösuunnitelman mu-
kaisesti 35–40 paikalla vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Kehitysvammaisten asumispalveluiden paikkamääräksi esitetään vuo-
den 2016 alussa 518 paikkaa, mikä sisältää joulukuussa 2015 aloitta-
neiden Vuorensyrjän kymmenen paikkaa ja Rudolfin ryhmäkodin 13 
paikkaa ja kaksi asumisharjoittelupaikkaa. Kehitysvammaisten asumis-
palveluiden paikkamääräksi vuoden 2016 lopussa esitetään 534 paik-
kaa, joista uusina Paulakodin laitospurku 14 paikkaa, Kriisiyksikkö 4 
paikkaa sekä Auran ja Hämeentie ryhmäkodit 2 paikkaa. Kehitysvam-
mahuollon laitospalvelujen ja asumispalvelujen sekä vammaisten asu-
mispalvelujen hoitopaikkojen kokonaismäärä vuoden 2016 alussa 635 
paikkaa ja vuoden 2016 lopussa 651.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
.


