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§ 301
Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palvelujen seurantara-
portti 2016

HEL 2016-012392 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Erityissuunnittelija Säde Pitkänen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouk-
sessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Jäsen Anna Vuorjoki pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Säde Pitkänen, Erityissuunnittelija, puhelin: 09 31047380

sade.pitkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Säde Pitkänen on kutsuttuna asiantuntijana kokouk-
sessa läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.12.2015 (372 §), että lautakun-
taan tuodaan erillisenä raporttina vuoden 2017 käyttösuunnitelman ja 
talousbudjetin osana tilannekatsaus ruotsin kielellä tuotetuista sosiaali -
ja terveyspalveluista. Tilannekatsauksesta tulee ilmetä, miten virastos-
sa vuonna 2015 laaditun ruotsinkielisten palvelujen toimenpideohjel-
man toimenpiteet ovat toteutuneet. Raportista tulee myös ilmetä ruot-
sinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus, henkilöstö ja sijainti tu-
levassa palveluverkostossa. 

Liitteenä olevaan raporttiin on koottu tietoa ruotsinkielisten palvelujen 
järjestämisestä perhe- ja sosiaalipalvelut-, terveys-ja päihdepalvelut- 
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sekä sairaala, - kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastoilla. Ajankohtaisia 
muutoksia ruotsinkielisissä palveluissa käydään läpi osastokohtaisesti 
ja kerrotaan miten toimenpideohjelman palvelukohtaiset toimenpiteet 
ovat toteutuneet. Virastotasoisia kehittämistoimenpiteitä ja niiden toteu-
tumista tarkastellaan omassa kappaleessaan, ja lopussa on tilannekat-
saus ruotsinkielisten palvelujen kehittämiseen osana palvelujen uudis-
tamista.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Säde Pitkänen, Erityissuunnittelija, puhelin: 09 31047380

sade.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti ruotsin kielellä tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Soten osastopäälliköt
Hallintopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Kehittämispäällikkö


