
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (2)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/8
04.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 377
Idän päivätoiminnan Aurinkoisen Hymyn määräaikainen sulkeminen 

HEL 2014-011829 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti 
hyväksyä terveys- ja päihdepalvelut –osaston psykiatria- ja 
päihdepalvelujen toimiston Idän päivätoiminnan Aurinkoisen Hymyn 
sulkemisen remontin johdosta 1.11.2014 alkaen kunnes korjaustyöt 
ovat valmiit.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42661

paivi.e.koskinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunnan 
tehtävänä on, ellei toisin määrätä, vahvistaa sairaansijojen ja muiden 
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 
aukioloajoista sekä vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista (19 kohta).

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 19.3.2013 päättänyt sosiaali- ja 
terveystoimen johtosäännön 4 §:n 18 kohdan nojalla määrätä 
asianomaisen osastopäällikön päättämään toimialan toiminnan 
tilapäisistä supistuksista ja toiminnan lyhytaikaisista sulkemisista 
korjaustöiden ajaksi enintään kolmen kuukauden pituiseksi 
määräajaksi. Terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö on tämän 
nojalla päättänyt Idän päivätoiminnan Aurinkoisen Hymyn sulkemisesta 
remontin vuoksi ajalla 1.9 – 31.10.2014. Remontti jatkuu kuitenkin 
vielä. Asiakkaille on tiedotettu toiminnan sulkemisesta ja heidät on 
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ohjattu tarvittaessa hakeutumaan korvaavien palvelujen piiriin Kontulan 
Symppikseen tai Helsingin Diakonissalaitoksen Stooriin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Määräaikaisella korjausten vuoksi tapahtuvalla toimipisteen 
sulkemisella ei ole merkittäviä kielteisiä terveysvaikutuksia. Korvaavia 
palveluita on tarjolla. 

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42661

paivi.e.koskinen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 03.10.2014 § 79

HEL 2014-011829 T 06 00 00

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen vs. osastopäällikkö päätti, että Psykiatria- 
ja päihdepalvelujen toimipiste Idän Aurinkoinen Hymy on suljettuna 
toimitilan remontoinnin johdosta ajalla 1.10.-31.10.2014.

Lisäksi vs. osastopäällikkö päätti, että asiakkaita tiedotetaan toiminnan 
sulkemisesta riittävän ajoissa, sekä heidät ohjataan hakeutumaan 
korvaavien palvelujen pariin tarvittaessa.

Lisätiedot
Mari Aalto, psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö, puhelin: 310 44650

mari.aalto(a)hel.fi


