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§ 313
Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 
2017

HEL 2016-013079 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Anna Vuorjoki pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittelijän ehdotuksen mukaisesti 
vahvistaa sosiaali- ja terveysviraston oman toiminnan sairaansijat sekä 
muut laitoshoidon ja palveluasumisen paikat vuodelle 2017 seuraavas-
ti:

- Päivystys vuoden 2017 alussa ja lopussa 179 sairaansijaa

- Psykiatria vuoden 2017 alussa ja lopussa 214 psykiatrian sairaansijaa

- Muut psykiatria- ja päihdepalvelut vuoden 2017 alussa ja lopussa 287 
oman toiminnan muuta hoitopaikkaa

- Kaupunginsairaala ja kuntoutuksen osaamiskeskus vuoden 2017 
alussa ja lopussa 784 sairaansijaa, joista kotisairaalat 100 paikkaa

- Iäkkäiden laitoshoito vuoden 2017 alussa 881 paikkaa ja vuoden 
2017 lopussa 836 paikkaa

- Iäkkäiden tehostettu palveluasuminen vuoden 2017 alussa 1546 ja 
vuoden 2017 lopussa 1584 paikkaa
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- Monisairaiden palveluasuminen vuoden 2017 alussa ja lopussa 110 
paikkaa

- Lastensuojelun ympärivuorokautinen laitoshoito vuoden 2017 alussa 
272 paikkaa ja vuoden lopussa 267 paikkaa

- Lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus vuoden 2017 
alussa ja lopussa 6 paikkaa

- Lastensuojelun asumisharjoittelu vuoden 2017 alussa ja lopussa 36 
paikkaa

- Kehitysvammaisten laitospalvelut vuoden 2017 alussa 68 paikkaa ja 
vuoden 2017 lopussa 60 paikkaa

- Kehitysvammaisten asumispalvelut vuoden 2017 alussa ja lopussa 
521 paikkaa

- Vaikeavammaisten asumispalvelut vuoden 2017 alussa ja lopussa 40 
paikkaa.

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. Terveydenhuol-
tolain 67 §:n mukaan laitoshoidolla tarkoitetaan hoitoa ja kuntoutusta 
sairaalan, terveyskeskuksen tai muun terveydenhuollon toimintayksi-
kön vuodeosastolla tai sitä vastaavissa olosuhteissa.

Esitys vuoden 2017 sairaansijoiksi ja muiksi ympärivuorokautisen hoidon paikoiksi

Päätösehdotus koskee oman toiminnan vahvistettavaksi esitettäviä 
paikkoja. Esitys perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2016 
päätettävänä olevaan sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelmaan 
ja tulosbudjettiin vuodelle 2017. Vahvistettavaksi esitetään sairaansija- 
ja hoitopaikkamäärät sekä vuoden alussa että lopussa, sillä paikka-
määrät muuttuvat vuoden aikana käyttösuunnitelman mukaisesti.

Terveys- ja päihdepalvelut

Vuoden 2017 alussa ja lopussa psykiatria- ja päihdepalveluissa on 214 
psykiatrian sairaansijaa ja 287 muuta paikkaa. Muut paikat jakautuvat 
seuraavasti: psykiatriset päiväsairaalat 38 paikkaa, psykiatrian asumis-
kuntoutus 104 paikkaa, psykiatrian perhehoito 33 paikkaa, vieroitushoi-
to 34 sairaansijaa, Tervalammen kuntoutuskeskus 63 paikkaa ja päih-
dehuollon palveluasuminen 15 paikkaa. Lisäksi psykiatria- ja päihde-
palveluissa on vuonna 2017 edelleen 104 paikkaa Hietaniemenkadun 
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palvelukeskuksessa ja 10 paikkaa selviämishoidossa, joita ei lasketa 
varsinaisiksi sairaansijoiksi tai laitoshoidon hoitopaikoiksi.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Kaupunginsairaalan ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen sairaansija-
määräksi esitetään koko vuodeksi 784 sairaansijaa sisältäen 100 koti-
sairaalapaikkaa. 

Iäkkäiden laitoshoitopaikkojen määräksi esitetään vuoden 2017 alussa 
881 paikkaa ja vuoden lopussa 836 paikkaa. Pitkäaikaisen laitoshoidon 
45 paikkaa muutetaan ryhmäkotimuotoisiksi tehostetun palveluasumi-
sen paikoiksi Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa. 

Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen paikkojen määräksi esitetään 
vuoden 2017 alussa 1546 paikkaa ja vuoden lopussa 1584 paikkaa. 
Tehostettu palveluasuminen lisääntyy Kustaankartanossa 45 uudella 
paikalla, mutta koska oman toiminnan paikkoja käytetään tarkoituksen-
mukaisesti muiden osastojen kanssa ja iäkkäille huonosti soveltuvia 
paikkoja osoitetaan Vuorensyrjän ja Rudolfin palvelutaloissa vammais-
ten henkilöiden ja nuorten käyttöön, on tehostetun palveluasumisen ko-
konaispaikkalisäys 38 paikkaa vuonna 2017. 

Monisairaiden palveluasumisen kokonaispaikkamääräksi esitetään ko-
ko vuodeksi 110.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelun ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrä vuoden 
2016 lopussa on 269 paikkaa (joista ympärivuorokautinen perhekun-
toutus 6 paikkaa). Vuoden 2017 alussa laitospaikkojen määrä on 278 
(joista ympärivuorokautinen perhekuntoutus 6 paikkaa) ja vuoden 2017 
lopussa laitospaikkojen määräksi esitetään 273 paikkaa (joista ympäri-
vuorokautinen perhekuntoutus 6 paikkaa).   

Vuoden 2017 aikana laitospaikkojen määrässä tapahtuu muutoksia. 
Vuoden 2017 alussa valmistuu lisä- ja täydennysrakentamisen johdos-
ta Teinilän lastenkotiin yhdeksän lisäpaikkaa ja vuoden 2017 aikana 
kaksi lisäpaikkaa Outamon ja Lemmilän lastenkotiin. Vähennetään vas-
taavasti yksi seitsemän-paikkainen osasto muualta lastenkotitoiminnas-
ta.

Lastensuojelun asumisharjoitteluun esitetään vahvistettavaksi vuoden 
2017 alussa 36 paikkaa ja vuoden 2017 lopussa 36 paikkaa.

Kehitysvammaisten laitoshoidon paikkamääräksi esitetään vuoden 
2017 alussa 68 paikkaa, joka sisältää 11 lasten ja nuorten lyhytaikais-
hoitopaikkaa. Laitoshoidon paikkoja vähennetään kun tarve paikoille 
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poistuu, arviolta n. kuusi paikkaa voidaan vähentää vuoden 2017 lop-
puun mennessä.

Kehitysvammaisten asumisessa autetun asumisen paikkamäärä vähe-
nee 13:lla ja vastaavasti ohjatun asumisen paikkamäärä lisääntyy 13:lla 
paikalla vuoden 2017 aikana.

Vaikeavammaisten asumispalvelupaikat säilyvät vuoden 2017 aikana 
ennallaan, 40 paikassa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


