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75 §
Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö 1.5.2019 alkaen

HEL 2019-004952 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti kumota 27.12.2018 
(§ 192) tekemänsä päätöksen ja hyväksyä liitteenä olevan sosiaali- ja 
terveystoimialan toimintasäännön liitteineen (tämän päätöksen liitteet 
2‒5) 1.5.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16.1.2019 (§ 5) 14 luvun 1 §:n 1 
momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimin-
tasäännön.

Toimialan toimintasäännössä määritellään hallintosääntöä yksityiskoh-
taisemmin toimialan organisaatio, tehtävät ja toimivallat. Toimintasään-
nöllä toimialajohtaja delegoi toimivaltaansa sekä määrää johtamansa 
organisaation rakenteesta ja tehtävistä siltä osin kuin ne kuuluvat hä-
nen toimivaltaansa.

Nyt hyväksyttävällä toimintasäännöllä vahvistetaan 1.5.2019 ja sen jäl-
keen voimaan tulevat muutokset tämän päätöksen liitteenä olevan toi-
mintasäännön ja sen liitteiden mukaisesti. Jäljempänä on kuvattu toi-
mialan keskeisimmät organisaatiomuutokset palvelukokonaisuuksittain 
ja hallinnon osalta:

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuudessa ei ole merkittäviä 
organisaatiomuutoksia 1.5.2019 alkaen. Toimintojen uudistumisesta 
johtuneet muutokset organisaatiorakenteessa on viety toimintasäännön 
liitteeseen 1 (tämän päätöksen liite 2), jossa kuvataan koko perhe- ja 
sosiaalipalvelujen organisaatiorakenne 1.5.2019 alkaen.

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelussa (toimintasäännön 
kohta 4.1.1) aloittaa toimintansa uusi digitaalisten palvelujen terveys- ja 
hyvinvointikeskus -yksikkö 1.5.2019 alkaen. Yksikön tehtävänä on ke-
hittää asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja ja tuottaa terveys- ja hyvin-
vointikeskusten palveluja digitaalisesti ja vuorokauden ympäri. Yksikkö 
toimii lisäksi palvelun innovaatio- ja kehittämistoiminnan koordinoijana.
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Psykiatria- ja päihdepalvelujen organisaatiota (toimintasäännön kohta 
4.1.2) uudistettiin 1.1.2019 alkaen tarkoituksena mm. prosessinjohta-
misen selkiyttäminen sekä strategisen johtamisen ja yhtenäisten hoito- 
ja toimintamallien toimeenpanon parantaminen kaupunkitasoisesti. 
Käytännössä vuoden alussa aloittaneen uudelleen järjestetyn toimin-
nan organisaatiorakenteessa on havaittu eräitä muutostarpeita ensilin-
jan palvelut sekä päihdepalvelut -yksiköissä, jotta edellä mainittuihin 
tavoitteisiin päästäisiin suunnitellusti. Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
alayksiköiden organisaatiomuutokset tulevat voimaan 1.5.2019 alkaen.

Toimintojen uudistumisesta johtuneet muut kuin edellä mainitut muu-
tokset terveys- ja päihdepalvelujen organisaatiorakenteessa on viety 
toimintasäännön liitteeseen 2 (tämän päätöksen liite 3), jossa kuvataan 
koko terveys- ja päihdepalvelujen organisaatiorakenne 1.5.2019 al-
kaen.

Sairaala,- kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lännen palvelualueelle perustetaan 1.9.2019 alkaen koko kaupunkia 
palveleva kuntouttava arviointiyksikkö (toimintasäännön kohta 5.1.4.5). 
Yksikkö on uusi palvelumuoto, joka tukee kotona asumista. Yksikön 
tehtävänä on sujuvoittaa asiakaslähtöistä kotiutumista sekä tukea kun-
toutumista ja toimintakyvyn arviointia. Tavoitteena on, että kotiutues-
saan asiakas saa tarpeellisen avun, kuntoutuksen ja arvion siitä, mitä 
palveluja tai missä asioissa hän tarvitsee jatkossa tukea pärjätäkseen 
turvallisesti kotonaan.

Toimintojen uudistumisesta johtuneet muut kuin edellä mainitut muu-
tokset sairaala,- kuntoutus- ja hoivapalvelujen organisaatiorakenteessa 
on viety toimintasäännön liitteeseen 3 (tämän päätöksen liite 4), jossa 
kuvataan koko sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen organisaatiora-
kenne 1.5.2019 alkaen.

Hallinto

Toimialan hallinnon organisaatiorakenteeseen ei ole ollut tarpeen tehdä 
muutoksia vuodenvaihteen jälkeen. Hallinnon voimassa oleva organi-
saatiorakenne kuvataan toimintasäännön liitteessä 4 (tämän päätöksen 
liite 5).

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö 1.5.2019 alkaen
2 LIITE 1 Perhe- ja sosiaalipalvelut - organisaatio 1.5.2019 alkaen
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3 LIITE 2 Terveys- ja päihdepalvelut - organisaatio 1.5.2019 alkaen
4 LIITE 3 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut - organisaatio 1.5.2019 

alkaen
5 LIITE 4 Hallinto - organisaatio 1.5.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palvelukokonaisuuksien johtajat Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hallintojohtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hallintopäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätöksenteon tuen päälliköt Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tilastopalvelut Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Työnantaja- ja työhyvinvointipal-
velut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Talous- ja suunnitteluplavelut Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Hallintosihteerit (eteenpäin lähe-
tys palvelujen päälliköille)

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Erityissuunnittelija
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 75 §.

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7 (7)
Sosiaali- ja terveystoimiala

30.04.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

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

Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 09.05.2019.


