Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

19/2014

1 (4)

Kj/42
26.11.2014

§ 400
Stj / Den av ledamoten Terhi Mäki väckta motionen om en plats för
nykter dagverksamhet i östra Helsingfors
HEL 2014-007426 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse
den av ledamoten Terhi Mäki väckta motionen vara slutligt behandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Terhi Mäen aloite, allekirjoitettu
Valtuutettu Terhi Mäen aloite

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Terhi Mäki och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att
möjligheterna att förlägga en plats för nykter dagverksamhet till östra
Helsingfors ska kartläggas.
Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande
och konstaterar att två dagcenter med låg tröskel är verksamma i östra
Helsingfors: Symppis i Gårdsbacka köpcentrum och Aurinkoinen Hymy
i Östra centrum. Dessutom anskaffar social- och hälsovårdsverket
tjänsterna på dagcentret Stoori som upprätthålls av Diakonissanstalten
i Helsingfors i Botbyhöjdens köpcentrum i form av köpta tjänster. Det
dagliga klientantalet är 800–1 000. Förutom hjälp och handledning ger
dagverksamhetscentren också möjlighet till arbetspraktik,
arbetsprövning, rehabiliterande arbetsverksamhet, lönesubventionerat
arbete och samhällstjänst för cirka 40–50 personer samtidigt. Också
rehabiliterade jämlika stödpersoner och frivilliga arbetare deltar i
verksamheten.
I Gårdsbacka och Nordsjö finns en förortsstation som tillhandahåller
verksamhet och tjänster för alla invånare i området. Antalet klientbesök
uppgår till cirka 550 i veckan. Verksamheten vid Mellari i
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Mellungsbacka är avsedd för psykiatriska rehabiliteringsklienter. Cirka
20 personer deltar i de funktionella nyktra grupperna dagligen.
Stadsstyrelsen konstaterar att social- och hälsovårdsverkets center för
klienter inom psykiatriska vården och missbrukarvården i östra området
har en multiprofessionell styrgrupp för lågtröskelfunktioner inom
dagverksamheten som har till uppgift att utveckla den nuvarande
dagverksamheten. Ett av styrgruppens mål är att grunda ett nyktert
dagcenter i östra Helsingfors. Lokal- och personalresurser som lämpar
sig för ändamålet utreds för närvarande. Enligt strategiprogrammet
syftar man till att inte öka den totala ytan för verksamhetslokalerna i
stadens eget bruk under strategiperioden.
Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om
motionerna. De motioner som väckts innan ändringarna trädde i kraft
behandlas i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som
gällde då motionen lämnades in. Ledamoten Terhi Mäkis motion
väcktes 4.6.2014, och den behandlas därför i enlighet med de
bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
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Valtuutettu Terhi Mäen aloite, allekirjoitettu
Valtuutettu Terhi Mäen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginkanslia

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1155
HEL 2014-007426 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Terhi Mäen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.09.2014 § 311
HEL 2014-007426 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Terhi Mäen Itä-Helsinkiin perustettavaa päihteetöntä
päivätoimintapaikkaa koskevasta aloitteesta seuraavan lausunnon:
”Itä-Helsingissä toimii kaksi Idän psykiatria- ja päihdekeskuksen alaista
matalan kynnyksen päiväkeskusta; Kontulan ostoskeskuksessa
sijaitseva Symppis ja Itäkeskuksessa toimiva Aurinkoinen Hymy.
Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto hankkii ostopalveluna Helsingin
Diakonissalaitoksen ylläpitämän päiväkeskus Stoorin palvelut. Stoori
sijaitsee Puotinharjun ostoskeskuksessa. Kaikki edellä mainitut kolme
päivätoimintapaikkaa sallivat päihtyneenä asioinnin. Niissä asioi
päivittäin 800 - 1000 asiakasta. Aurinkoisessa Hymyssä on viime talven
vilkkaimpina päivinä asioinut jopa 500 kävijää.
Päivätoimintapaikoissa on tarjolla ravinnon, peseytymis- ja
vaatetusavun lisäksi monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, kulttuuria,
retkiä, leirejä sekä muuta toimintaa. Niissä kokoontuu avoimia ryhmiä
kuten AA- ja NA-ryhmiä sekä elämänhallintaryhmiä.
Päivätoimintapaikkojen työntekijät antavat tarvittaessa tukea,
neuvontaa ja ohjausta ja auttavat asiakkaita monin tavoin
viranomaisasioinneissa. Hoitoonohjaukseen panostetaan silloin, kun
asiakas on siihen valmis. Päivätoiminnoissa käy myös asiakkaita, joilla
päihdeongelma on hallinnassa. Erilaisten tarjolla olevien aktiviteettien
ja vertaistuen avulla pyritään tukemaan raittiutta.
Päivätoimintapaikat tarjoavat mahdollisuuden muun muassa
työharjoitteluun, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan,
palkkatuettuun työhön ja yhdyskuntapalveluun samanaikaisesti noin 40
- 50 henkilölle. Lisäksi toiminnassa on mukana kuntoutuneita
vertaistyöntekijöitä ja vapaaehtoisia.
Edellä mainittujen lisäksi Itä-Helsingin Mellunmäessä toimii sosiaali- ja
terveysviraston vammaistyön ylläpitämä Mellari, jonka toiminta on
suunnattu mielenterveyskuntoutujille. Toimintaan osallistuminen
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edellyttää päihteettömyyttä. Mellarin toiminnallisiin ryhmiin osallistuu
noin parikymmentä henkilöä päivittäin.
Sosiaalisen ja taloudellisen tuen aluetyö ylläpitää Kontulassa ja
Vuosaaressa toimivia lähiöasemia, jotka tarjoavat kaikille alueen
asukkaille suunnattua toimintaa ja palveluja. Lähiöasemilla on
viikoittain yhteensä noin 550 asiakaskäyntiä.
Idän psykiatria- ja päihdekeskuksessa toimii moniammatillinen matalan
kynnyksen päivätoimintojen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on kehittää
nykyistä päivätoimintaa. Yhtenä tavoitteena on ollut perustaa ItäHelsinkiin päihteetön päiväkeskus, jossa olisi vapaamuotoisen
päivätoiminnan ohella tarjolla kuntouttavaa intensiivistä avohoitoa
päihdepolikliinisen hoidon tueksi. Toimintaan soveltuvien tilojen ja
henkilöstöresurssin mahdollisuuksia selvitetään.
Terveys- ja hyvinvointi vaikutusten arviointi
Päihteettömän päivätoiminnan avulla voidaan edistää asukkaiden
terveyttä ja hyvinvointia.”
Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Leena Turpeinen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
leena.turpeinen(a)hel.fi
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