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45 §
Helsingin sairaalan geriatrian poliklinikan lyhytaikainen sulkeminen 
jouluna 2018

HEL 2018-010505 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti Helsingin sairaa-
lan geriatrian poliklinikan lyhytaikaisesta sulkemisesta jouluna 2018 
seuraavasti:

geriatrian poliklinikka, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, S-porras, 1. kerros, 
00250 Helsinki, pidetään suljettuna 27. - 31.12.2018.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 16.11.2016 (§ 291) hyväksymän ja 
3.5.2017 (§ 206) tarkistaman Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 
luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää 
toimintayksiköiden aukioloajoista.

Geriatrian poliklinikan sulkeminen johtuu siitä, että henkilökunnalla on 
lomatoiveita tälle ajalle ja sijaisia ei saada. Sulkeminen mahdollistaa, 
että osa geriatrian poliklinikan henkilökunnasta voi työskennellä osasto-
työssä, missä on henkilökuntavajetta näiden päivien aikana. Myös mo-
net poliklinikalle kutsuttavat potilaat ja heidän läheisensä ovat lomilla 
joulun välipäivinä. Aikaisemmin nämä päivät ovat olleet nk. ei toivottuja 
vastaanotto- ja kotikäyntipäiviä monille potilaille ja läheisille.

Asiakkaille tiedotetaan toimipisteen sulkemisesta.

Lisätiedot
Marja-Liisa Laakkonen, ylilääkäri, puhelin: 310 76178

marja-liisa.laakkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin sairaalan johtajalääkä-
ri

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Geriatrian poliklinikan ylilääkäri Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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Geriatrian poliklinikan ylihoitaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Turvallisuuspäällikkö Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Viestintäpäällikkö Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Palveluesimies/HUS Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 45 §.

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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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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Seija Meripaasi
sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.10.2018.


