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98 §
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan lääkinnällisen valmiuspäälli-
kön nimeäminen

HEL 2018-002560 T 01 01 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä sosiaali- ja terveystoimialan lääkinnälli-
seksi valmiuspäälliköksi terveysasemien johtajalääkäri Timo J. Lukkari-
sen ajalle 15.7. - 31.8.2019. 
Hänen sijaisenaan 5. - 7.8.2019 toimii Malmin sairaalan ylilääkäri sekä 
8. - 13.8.2019 terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. 

Lisäksi toimialajohtaja päätti nimetä lääkinnälliseksi valmiuspäälliköksi 
Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkaraisen 1.9.2019 lukien. 
Hänen estyneenä tai muuten poissa ollessaan sijaisina toimivat: 

1. terveysasemien johtajalääkäri
2. terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
3. Malmin sairaalan ylilääkäri

Samalla toimialajohtaja päätti kumota 17.5.2018 ( § 85) tekemänsä 
päätöksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan lääkintäpäällikkö, Helsingin sairaalan joh-
tajalääkäri Kristina Backlund jää vuosilomalle 15.7.2019 ja sen jälkeen 
eroaa Helsingin kaupungin palveluksesta 31.8.2019. 
Lääkintäpäällikön tehtävää hoitaa terveysasemien johtajalääkäri Timo 
J. Lukkarinen Kristina Backlundin vuosiloman ajan. 

Lääkintäpäällikön tehtävään on kuulunut koordinoida ja johtaa sairaala-
toimintaa erityistilanteessa kuten esimerkiksi suuronnettomuudessa tai 
vastaavassa tilanteessa, jossa potilaspaikkojen määrä äkillisesti kas-
vaa ja hoidon antamiseen tarvitaan usean eri toimijan toimenpiteiden 
yhteensovittamista. Erikoissairaanhoito on kokonaisuudessaan HUS:lla 
ja siellä toimii lääkintäpäällikkö. 

Helsingin kaupungin päivystystoiminta siirtyi 7.1.2019 alkaen Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille ja näin ollen sosiaali- ja terveystoi-
mialalla ei ole enää omaa päivystystoimintaa. 

Kriisitilanteessa Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ottaa tarvittaessa 
vastaan potilaita ja sijoittaa heitä kaupungin omiin sairaaloihin ja / tai 
muihin hoidollisiin yksiköihin ja HUS ja siellä lääkintäpäällikkö johtaa 
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toimintaa. Tästä syystä sosiaali- ja terveystoimialalle nimetään lääkin-
nällinen valmiuspäällikkö, jonka tehtävään kuuluu johtaa ja koordinoida 
vaativan erityistilanteen aikaista sairaalatoimintaa, jossa potilaiden hoi-
dollista tarvetta joudutaan arvioimaan erityisoloissa ja potilassijoittelulla 
tehdään tilaa akuutisti hoitoa tarvitseville potilaille.

Lisätiedot
Seija Petäjäaho, hallintosihteeri, puhelin: 310 42605

seija.petajaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Hätäkeskus
HUS: toimitusjohtaja, ensi-
hoitoyksikkö, turvallisuus- ja 
valmiusjohtaja, Töölön sai-
raala
Kaupunginkanslia, turvalli-
suus- ja valmisyksikön pääl-
likkö
Pelastuslaitos, pelastusko-
mentaja
Sote-toimialan johto
Hallintoylilääkäri
Turvallisuuspäällikkö
Turvallisuusasiantuntija
Viestintäpäällikkö

.


