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12 §
Valmistelutyöryhmän asettaminen kehitysvammaisten avohuollon 
terveyspalvelujen valmistelemiseksi sote-uudistuksessa Helsingis-
sä

HEL 2022-000930 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti asettaa valmistelu-
ryhmän ajalle 1.2.2022-30.4.2023 valmistelemaan Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan osalta kehitysvammaisten sosiaali- ja terveyspalvelui-
den kokonaisuuttaa sote-uudistuksen edellytysten mukaisesti. 

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii terveysasemien johtajalääkä-
ri ********** terveys- ja päihdepalvelut.

Työryhmän muut jäsenet ovat:

- vammaistyön johtaja ********** perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaistyö, 
työryhmän varapuheenjohtaja

- kehitysvammapoliklinikan päällikkö ********** perhe- ja sosiaalipalve-
lut, vammaistyö

- projektipäällikkö ********** perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaistyö

- kehitysvammapoliklinikan ylilääkäri, perhe- ja sosiaalipalvelut, vam-
maistyö

- johtava ylilääkäri ********** terveys- ja päihdepalvelut, keskitetyt palve-
lut

-ylilääkäri ********** terveys- ja päihdepalvelut, keskitetyt palvelut

- johtava ylihoitaja ********** terveys- ja päihdepalvelut, keskitetyt palve-
lut

Ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii kehitysvammapolikli-
nikan päällikkö.

Päätöksen perustelut

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa lain hyvinvointialueiden perustamises-
ta L 611/2021. Laki astui voimaan 1.7.2021. Lain mukaan nykyiset ke-
hitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan ja palveluiden järjestä-
minen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle vuosina 2022-2023.
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Uudenmaan tulevien hyvinvointialueiden kesken on UusimaaKepa 
hankkeessa tehty yhteistä valmistelua kehitysvammaisten asiakkaiden 
palveluketjun kehitysvammapoliklinikoiden ja kehitysvammapsykiatri-
sen hoidon keskittämisestä. Prosessissa Helsinki on päätynyt siihen, 
että kehitysvammapoliklinikan avohuollon palveluiden järjestämisvas-
tuu on Helsingissä myös tulevaisuudessa. Muilta osin kehitysvammais-
ten terveyspalveluiden järjestämisestä sovitaan HUSin kanssa järjes-
tämissopimuksessa. Jotta Helsinki kykenee vastaamaan sote-
uudistuksessa tapahtuviin muutoksiin, edellyttää tämä valmistelua

- kehitysvammaisten asiakkaiden palvelujen hoidon porrastuksesta 

- työnjaosta ja yhteistyöstä terveys- ja vammaispalvelujen kesken

- siitä, mihin kehitysvammapoliklinikka sijoittuu sote-organisaatiossa. 

Työryhmän tehtävänä on valmistella muutos ja vastata sen toimenpa-
nosta sekä seurata muutoksen toteutumista sosiaali- ja terveystoimia-
lan johdon kanssa. Valmistelutyössä on varmistettava ruotsinkielisten 
palvelujen saatavuus ja huomioitava Kårkullan ruotsinkielisten palvelu-
jen uudelleen organisointi.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtaja joh-
taa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Lisätiedot
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valmistelutyöryhmän jäse-
net

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Työryhmärekisteri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.02.2022.


