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§ 70
Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan ta-
son organisaatio

HEL 2016-010921 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti sosiaali- ja terveystoi-
mialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaation seuraa-
vasti.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden seuraavan tason or-
ganisaatio:

 Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, joka sisältää neuvola- ja per-
hetyön, kouluterveydenhuollon, kasvatus- ja perheneuvonnan, per-
heoikeudelliset asiat sekä perheiden muut erityispalvelut.

 Lastensuojelu, joka sisältää lastensuojelun palvelutarpeen arvioin-
nin, sosiaalityön ja avohuollon tukitoimet sekä lasten sijoituksen so-
siaalityön ja lastenkotitoiminnan.

 Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, joka sisältää nuorille ja aikui-
selle suunnatut sosiaalineuvonnan, sosiaalityön ja -ohjauksen pal-
velut, toiminnallisen sosiaalisen kuntoutuksen, toimeentulotuen 
etuuskäsittelyn, opiskeluterveydenhuollon, talous- ja velkaneuvon-
nan sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminnan.

 Vammaistyö, joka sisältää kaikenikäisten vammaisten sosiaalityön, 
asumis- ja perhehoitopalvelut, työ- ja päivätoimintapalvelut sekä 
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden seuraavan tason or-
ganisaatio:

 Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, joka sisältää terveysase-
mien, sisätautipoliklinikan sekä lasten ja nuorten lääkäripalvelut.

 Päivystys, joka sisältää Haartmanin ja Malmin päivystyspalvelut se-
kä sosiaali- ja kriisipäivystyksen.

 Psykiatria- ja päihdepalvelut, joka sisältää psykiatria- ja päihdekes-
kusten, keskitetyn psykiatria- ja päihdehuollon, psykiatrisen sairaa-
lahoidon ja asumisen tuen palvelut.

 Suun terveydenhuolto, joka sisältää suun terveydenhuollon palvelut.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden seuraa-
van tason organisaatio:
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 Selvitys, arviointi ja sijoitus, joka sisältää selvitys, arviointi ja sijoitus 
(SAS) sekä terveyssosiaalityö -palvelut.

 Etelän palvelualue, joka sisältää sosiaali- ja lähityön, kotihoidon se-
kä monipuoliset palvelukeskukset etelän palvelualueella.

 Idän palvelualue, joka sisältää sosiaali- ja lähityön, kotihoidon sekä 
monipuoliset palvelukeskukset idän palvelualueella.

 Lännen palvelualue, joka sisältää sosiaali- ja lähityön, kotihoidon 
sekä monipuoliset palvelukeskukset lännen palvelualueella.

 Pohjoisen palvelualue, joka sisältää sosiaali- ja lähityön, kotihoidon 
sekä monipuoliset palvelukeskukset pohjoisen palvelualueella.

 Kaupunginsairaala, joka sisältää Laakson, Malmin ja Suursuon sai-
raalat, kotisairaalan sekä palvelualueiden lääkäripalvelut.

 Kuntoutuksen osaamiskeskus, joka sisältää neurologisen poliklini-
kan ja kuntoutustoiminnan, geriatrian poliklinikan, kuntoutussuunnit-
telun ja apuvälinepalvelut, fysioterapiapalvelut sekä toimintaterapia-
palvelut.

Käsittely

Esteelliset: Lasse Männistö

Asian aikana kuultavana oli Sami Rantanen. Asiantuntija ei ollut läsnä 
päätöksenteon aikana.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2016 päättänyt johtamisjärjestelmän uu-
distamisesta ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevista osista. 
Päätöksessään kaupunginvaltuusto päätti myös, että kaupunginhalli-
tuksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liit-
tyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhalli-
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tuksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voi-
maantuloa.

22.6.2016 päätetyssä hallintosäännössä on toimialojen palvelukokonai-
suuksia seuraavan tason organisaation päättäminen määrätty toimiala-
lautakuntien tehtäväksi. Toimialalautakunnat aloittavat työnsä 1.6.2017 
jälkeen, josta syystä päätös tuodaan kaupunginhallituksen johtamisen 
jaoston käsiteltäväksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan työryhmässä 26.9.2016 sekä johtaminen 
ja koordinaatio -työryhmässä 28.9.2016 on päädytty esittämään, että 
sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason 
organisaatio muodostetaan nykyisen toimintamallin mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimialan työryhmän tekemän arvioinnin mukaan 
vuoden 2013 alusta toimineessa organisaatiossa ei tämän päätöksen 
kattamilta osiltaan ole muutostarpeita. Ratkaisuun päädyttiin osittain 
myös kansallisen sote-ratkaisun johdosta. Toimialan työryhmässä on 
kuitenkin tunnistettu muutostarpeita palveluja seuraaviin organisaatio-
tasoihin, jotka määritellään toimintasäännössä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


