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§ 86
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 kesäajan toimintojen su-
pistukset

HEL 2016-003673 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti toimintayksiköiden lyhytaikaisesta 
sulkemisesta sekä toiminnan ja sairaansijojen määrän tilapäisestä su-
pistamisesta seuraavasti:

- Suun terveydenhuollon Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikka 
on suljettuna ajalla 6.6.–14.8.2016, koska yliopistohammasklinikalla ei 
ole kliinistä opetustoimintaa kyseisenä aikana.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti seuraavista toimintayksi-
köiden aukioloaikojen supistuksista:

- Terveysasemat ja Koskelan omahoitotarvikejakelu ovat avoinna ajalla 
1.6.–31.8.2016 klo 8.00–16.00.

- Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen psykiatrian poliklinikoilla ei ole 
iltavastaanottoja ajalla 1.6.–31.8.2016.  

- Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen toimintoja supistetaan siten, 
että potilasvastaanottojen tiistai-iltavastaanotot muutetaan päivävastaa-
notoiksi ajalla 1.6.–31.8.2016. 

- Idän psykiatrian poliklinikalla (Tallinnanaukio 6A) ei ole iltavastaanot-
toa ajalla 6.6.–31.8.2016.

- Lännen psykiatria- ja päihdekeskuksella ei ole polikliinisten toiminto-
jen iltavastaanottoja tiistaisin ajalla 6.6.−31.8.2016.

- Idän päihdepoliklinikalla (Kahvikuja 3) ei ole iltavastaanottoa ajalla 
13.6.−28.8.2016.

- Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen, Käpyläntie 11, 00600 Hel-
sinki, palvelukeskustoiminta on avoinna arkisin ajalla 1.6.−31.8.2016 
klo 8.00−15.30. 

- Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, palvelukeskustoiminta on 
avoinna ajalla 30.5.−4.9.2016 klo 8−16 ja lisäksi keskiviikkoisin avoinna 
vertaistukiryhmille klo 16.00−20.00.

- Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus, Isonnevantie 28, 00320 
Helsinki, palvelukeskustoiminta on avoinna ajalla 27.6.– 31.7.2016 klo 
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8.00−16.00. Lisäksi palvelukeskuksen päivätoimintayksikkö Oravanpe-
sä on suljettuna viikonloppuisin ajalla 4.6.−31.7.2016 ja viikonlopun 
asiakkaiden käyntipäivä sovitetaan arkipäivälle.

- Munkkiniemen palvelukeskus, Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki, pal-
velukeskustoiminta on avoinna arkisin ajalla 1.6.–26.6. ja 8.8.–
31.8.2016 klo 8.00−16.00.

- Syystien monipuolinen palvelukeskus, Takaniitynkuja 3, 00780 Hel-
sinki, palvelukeskustoiminta on avoinna arkisin 1.6 – 31.7.2016 klo 
08.00−16.00. 

- Töölön monipuolinen palvelukeskus, Töölönkatu 33, 00260 Helsinki, 
palvelukeskustoiminta on avoinna arkisin ajalla 1.6 – 31.8. 2016 klo 
8.00−15.30 ja palvelukeskuksen lounasravintola on avoinna viikonlop-
puisin klo 11.00−14.00.

- Kinaporin monipuolinen palvelukeskus, Kinaporinkatu 7-9, 00500 Hel-
sinki, palvelukeskustoiminta on avoinna arkisin 24.6.– 31.7.2016 klo 
8.00−16.00. Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen päivätoiminta 
on avoinna 30.5.– 4.9.2016 arkisin klo 8.00−16.00.

- Kontulan monipuolinen palvelukeskus, Kontukuja 5, 00940 Helsinki , 
palvelukeskustoiminta on avoinna arkisin ajalla 6.6.– 4.9.2016 klo 
8.00−16.00. Palvelukeskuksen lounasravintola on avoinna normaalisti 
arkisin klo 8.30−15.00 ja arkipyhinä sekä viikonloppuisin klo 
9.00−15.00.

- Kuntoutuksen osaamiskeskuksen apuvälinepalveluissa Laakson toi-
mipiste on avoinna keskiviikkoisin ajalla 1.6.–31.8.2016 klo 8.00−16.00.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunnan 
tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, vahvistaa sairaansijojen ja mui-
den hoitopaikkojen määrä, päättää niiden tilapäisistä muutoksista sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista (18 kohta). 

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunnan 
tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää toimintayksiköiden au-
kioloajoista sekä vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista (19 kohta).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 19.3.2013, 68 § sosiaali- ja ter-
veystoimen johtosäännön 4 §:n 18 kohdan nojalla määrätä asianomai-
sen osastopäällikön päättämään toiminnan ja sairaansijojen määrän ti-
lapäisistä supistuksista sekä toimintayksiköiden lyhytaikaisista sulkemi-
sista henkilökunnan vuosilomien aikana enintään kahden kuukauden 
pituiseksi ajanjaksoksi edellyttäen, että toimintayksiköiden sulkeminen 
ei merkittävästi heikennä väestön palvelutarjontaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 19.3.2013, 69 § sosiaali- ja ter-
veystoimen johtosäännön 4 §:n 19 kohdan nojalla määrätä asianomai-
sen osastopäällikön päättämään perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan, 
terveys- ja päihdepalvelujen toimialan sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalvelujen toimialan toimintayksiköiden tilapäisistä aukioloaikojen (ja 
toiminnan) supistuksista toiminnan ylläpitämisen turvaamiseksi enin-
tään yhden (1) kuukauden kestävään poikkeukseen aukioloajoissa 
muutoksesta lukien, sekä tilanteessa, jossa vähintään yhden (1) kuu-
kauden ajan vähintään yksi kolmasosa (1/3) toimintayksikön lääkärinvi-
roista on hoitamatta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Harkitusti kohdennetulla määräaikaisella toimipisteen sulkemisella tai 
aukioloajan lyhentämisellä ei ole merkittäviä kielteisiä hyvinvointi- ja 
terveysvaikutuksia, koska kiireelliset ja välttämättömät palvelut turva-
taan myös kesälomakauden aikana. Supistukset eivät ole niin laajoja, 
että ne aiheuttaisivat merkittävää palvelutarpeen ruuhkautumista loma-
kauden jälkeiselle ajalle.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Tiedoksi

Viestintä
Osastopäälliköt
Tilahallinto
Toimistopalvelut
Tukipalvelut


