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2 §
Varasairaalan perustaminen COVID-19 -potilaita varten

HEL 2022-000016 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että Herttoniemen 
sairaalarakennus valmistellaan COVID-19-potilaiden varasairaalakäyt-
töön sosiaali- ja terveystoimialan varasairaalasuunnitelman mukaisesti.

Samalla toimialajohtaja kehotti varasairaalasuunnitelmassa mainittuja 
vastuuhenkilöjä ja valmistelijoita (liite 1) valmistautumaan varasairaalan 
perustamiseen ja toteuttamaan muut suunnitelman mukaiset toimenpi-
teet.

Päätöksen perustelut

COVID-19 -pandemiatilanne huononee nopeasti. Helsingin sairaalan 
koronapotilasmäärä on kaksinkertaistunut viikossa, ollen 2021 viimei-
senä päivänä 49 potilasta. Potilasmäärän kasvun ennakoidaan jatku-
van. HUS, Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat yhdessä todenneet tilanteen 
kokouksessaan 31.12.2021.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on laadittu varasairaalasuunnitelma, jon-
ka mukaan Herttoniemen sairaala toimii tarvittaessa varasairaalana.

Varasairaalan perustaminen on prioriteettitehtävä kaikille varasairaala-
suunnitelmassa mainituille tahoille ja perustamisen aikana pääsääntöi-
sesti luovutaan muista tehtävistä.

Sairaalan tilat valmistellaan niin, että niihin voidaan tarvittaessa sijoittaa 
noin 50 sairaansijaa. Valmisteluun kuuluu tarvittavan sairaalainfrastruk-
tuurin saattaminen toimintakuntoon siten, että tiloja voidaan käyttää 
COVID-19 -potilaiden hoitoon. Lisäksi toteutetaan muut varasairaala-
suunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan toimiala-
johtaja antaa palvelukokonaisuuden johtajalle ja muille vastuuhenkilöil-
le tarvittaessa menettelytapaohjeita ja määräyksiä.

Lisätiedot
Kai Kalmari, valmiuspäällikkö, puhelin: 310 28039

kai.kalmari(a)hel.fi

Liitteet

1 Varasairaalasuunnitelman mukaiset vastuuhenkilöt ja valmistelijat (hen-
kilötiedot suojattu)
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2 Varasairaalasuunnitelman mukaiset vastuuhenkilöt ja valmistelijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimialan pandemiajohtoryhmä
Viestintäpalvelut
Tukipalvelut
Liitteen mukaiset henkilöt


