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Sotep/4
20.8.2013

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2013 § 239

Pöydälle 18.06.2013

HEL 2013-002602 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.06.2013 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Esitän asian jättämistä pöydälle. 

Kannattajat: Jouko Malinen

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

Osastopäällikkö 28.03.2013 § 12

HEL 2013-002602 T 06 00 00

Päätös

Osastopäällikkö päätti nimetä terveysasemaverkkoselvityksen 
"Terveysasemakonseptin tarkempi kuvaus" -työryhmän (ryhmä 1) 
seuraavasti:

Puustinen Raija, johtajalääkäri, terveysasemat ja sisätautien 
poliklinikka, puheenjohtaja

Ahonen Juha, vs. johtava ylilääkäri, Idän terveysasemat

Aimolahti Ari, ylilääkäri, sisätautien poliklinikka

Arvo Tuija, ylihoitaja, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Hemminki Antti johtava ylilääkäri, Lännen terveysasemat
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Hiekkanen Seija, johtajahammaslääkäri, suun terveydenhuolto (varalla 
Turunen Seppo)

Hinttala Pentti, ylilääkäri, psykiatria- ja päihdepalvelut

Hussi Taina, kehittämissuunnittelija, henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Kara Helena, johtava toimintaterapeutti, sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Kauppinen Tuula, johtava ylihoitaja, terveysasemat ja sisätautien 
poliklinikka

Korhonen Kari, johtava ylilääkäri, Etelän terveysasemat

Laiho Mia, johtajalääkäri, päivystys

Muurinen Tarja, terveydenhoitaja, Maunulan terveysasema, 
henkilöstön edustaja (varalla Kulmala Hilkka)

Palviainen Leila, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, perhe- 
ja sosiaalipalvelut

Rosengren Lars, vs. johtava ylilääkäri, Pohjoisen terveysasemat

Vanakoski Jyrki, palvelualueiden lääkäripalvelujen vs. ylilääkäri, 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Viitala Hanna, perhepalvelujen johtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut

Wartiainen Piritta, johtava sosiaalityöntekijä, sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut (varalla Susanna Kaisla)

Suvanto Irmeli, kehittämissuunnittelija, henkilöstö- ja 
kehittämispalvelut, sihteeri

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 talousarviossa todetaan:

”Selvitetään 1.9.2013 mennessä parempien ja monipuolisten palvelujen 
turvaamiseksi tarkoituksenmukainen terveysasemaverkko. Selvityksen 
pohjalta päätetään vuoden 2013 aikana terveysasemien tuleva määrä 
ja kehitetään nykyistä kevyemmän ja joustavamman käytännön 
mukaisia ns. terveyskioskeja."

Asiaa käsiteltiin sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmässä 26.2.2013, 
jossa sovittiin, että selvitystä johtaa ohjausryhmä. Virastopäällikön 
nimeämän ohjausryhmä johtaa selvittelytyötä ja ohjausryhmän 
puheenjohtaja osastopäällikkö Hannu Juvonen nimeää 
asiantuntijatyöryhmien jäsenet.
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Lisätiedot
Raija Puustinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42700

raija.puustinen(a)hel.fi

Virastopäällikkö 06.03.2013 § 62

HEL 2013-002602 T 06 00 00

Päätös

Virastopäällikkö päätti nimetä terveysasemaverkkoselvityksen 
ohjausryhmän seuraavasti:

Hannu Juvonen, osastopäällikkö, terveys- ja päihdepalvelut, 
puheenjohtaja 

Pia Sutinen, osastopäällikkö, perhe- ja sosiaalipalvelut 

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 

Raija Puustinen, vs. terveysasemien johtajalääkäri, terveys- ja 
päihdepalvelut 

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, talous- ja tukipalvelut 

Juha Nyman, erityissuunnittelija, henkilöstö- ja kehittämispalvelut, 
sihteeri 

Lisäksi henkilöstöjärjestöt nimeävät ohjausryhmään henkilöstön 
edustajan.

Ohjausryhmä johtaa selvittelytyötä ja kokoaa kolme työryhmää, joista 
ensimmäinen työstää keskusterveysasema/lähiterveysasema-
konseptia, toinen selvittää ja suunnittelee terveysasemien tilaratkaisuja 
ja kolmas analysoi terveysasemien asiakkuuksia. 
Asiantuntijatyöryhmien jäsenistä tekee päätöksen osastopäällikkö 
Hannu Juvonen, ensimmäiseen työryhmään nimetään henkilöstön 
edustaja.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 talousarviossa todetaan:  
”Selvitetään 1.9.2013 mennessä parempien ja monipuolisten 
palveluiden turvaamiseksi tarkoituksenmukainen terveysasemaverkko. 
Selvityksen pohjalta päätetään vuoden 2013 aikana terveysasemien 
tuleva määrä ja kehitetään nykyistä kevyemmän ja joustavamman 
käytännön mukaisia ns. terveyskioskeja.” 

Asiaa käsiteltiin sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmässä 26.2.2013, 
jossa sovittiin, että selvitystä johtaa ohjausryhmä. 
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Lisätiedot
Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi


