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4 §
Koskelan ja Kivelän monipuolisten palvelukeskusten hoitopaikkojen 
muutos

HEL 2017-006894 T 05 04 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että Koskelan 
monipuolisen palvelukeskuksen ruotsinkielisiltä osastoilta F2 ja C5 vä-
hennetään molemmista kaksi hoitopaikkaa sekä Kivelän monipuolisen 
palvelukeskuksen suomenkieliseltä osastolta 12 kaksi hoitopaikkaa py-
syvästi 6.6.2017 alkaen. Samalla lisätään Kivelän ruotsinkieliselle 
osastolle 4 kaksi arviointi- ja kuntoutuspaikkaa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin 3.5.2017 (§ 206) hyväksytyn hallintosäännön 18 
luvun 4 §:n 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveystoimialan palvelukoko-
naisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen 
määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei palvelukokonaisuuden johtaja ole 
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 13.12.2016 kokouksessaan so-
siaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelman vuodelle 2017. Käyttö-
suunnitelmassa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen keskeisenä ta-
voitteena on kotona asumisen tukeminen, johon palvelurakenteen ke-
ventämisestä vapautuvia voimavaroja ensisijaisesti kohdennetaan. Ko-
tona asumista tukevat ja kuntouttavat palvelut ovat aina ensisijaisia. 
Kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ympärivuorokautisessa 
hoidossa asuvien osuus pienenee. 

Koskelan ja Kivelän monipuolisten palvelukeskusten yhteensä kuuden 
hoitopaikan sulkemisen myötä luovutetaan kolme lähihoitajan vakans-
sia kotihoitoon. Kivelän osasto neljälle lisätään kaksi ruotsinkielistä ar-
viointi- ja kuntoutuspaikkaa kotona asumista tukevien palvelujen lisää-
miseksi. Osaston henkilöstömitoitus (hoitotyö ja terapia) on 0,85, mikä 
on niin korkea, että kahden hoitopaikan lisääminen ilman saman aikais-
ta henkilöstömitoituksen lisäämistä on mahdollista. 

Koskelan ruotsinkielisten osastojen käyttöaste on ollut syyskuun 2016 
ja maaliskuun 2017 välillä ajoittain alhainen, alle 95 % ja pitkäaikaisen 
laitoshoidon paikan odotusaika on ollut keskimäärin lyhyt. Paikkaa jo-
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nottavia on ollut viikoittain (vk 11 – 22/2017) keskimäärin 4 – 5, vaihdel-
len välillä 2 – 7.

Lisätiedot
Helena Venetvaara-Nurmi, vs. palvelualueen johtaja, puhelin: 310 43180

helena.venetvaara-nurmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Etelän palvelualue
Koskelan monipuolinen palvelukeskus
Kivelän monipuolinen palvelukeskus
Tilapalvelut
Tukipalvelut
Tilastopalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Arja Peiponen
vs. sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalvelujen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.06.2017.


