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Sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
• Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhdenvertaisesti tarjolla kaikille 

helsinkiläisille

• Palveluja tarjotaan eri toimipisteissä

• osa hajautetusti eri puolilla kaupunkia

• osa keskitetysti tietyissä toimipisteissä

• osa sähköisten kanavien kautta yhä laajenevina digi-palveluina 

• Tietoja palveluista löytyy kaupungin uudistuneilta nettisivuilta: 

https://www.hel.fi/fi
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Kansallinen sote-uudistus

• Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista 

uudistuksista. 

• Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 

hyvinvointialueelle. 

• Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. 

• Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu 

erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.
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Sote-uudistuksen tavoitteet

• Tavoitteena on:

• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville

• parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta

• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

• vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin

• hillitä kustannusten kasvua

• Lisätietoja kansallisesta sote-uudistuksesta: 

https://soteuudistus.fi/etusivu
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Sote-uudistus Helsingissä

• Helsinkiin muodostetaan uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 

(sotepe) 1.1.2023 alkaen. 
• Muusta maasta poiketen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologit 

ja kuraattorit säilyvät organisatorisesti kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialalla, vaikka toiminnan järjestämisvastuu siirtyy sotepe-toimialalle.

• Pelastustoimi siirtyy nykyiseltä kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi 

palvelukokonaisuudeksi sotepe-toimialalle.
• Pelastustoimi tuottaa helsinkiläisille ensihoidon palveluja, mutta niiden 

järjestämisvastuu on HUS-yhtymällä.

• Toimialalle tulee luottamuselimiksi sosiaali-, terveys- ja pelastus-

lautakunta ja sen pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto.

516.11.2022 Leena Turpeinen



Sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimiala
• Toimiala huolehtii 

• sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoimen 

järjestämisestä annetun lain mukaisista tehtävistä, 

• terveydenhuoltolain mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä, 

• sosiaali- ja terveystoimen laitosten lääkehuollosta ja muusta sosiaali- ja terveystoimen 

velvoitteena olevasta lääkehuollosta sekä 

• pelastuslain mukaisista pelastuslaitoksen tehtävistä

• Toimialan tehtävänä on 
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä 

• pelastustoimen järjestäminen ja tuottaminen ja 

• ensihoidon palvelujen tuottaminen sovitulla tavalla 

• Toimiala 
• luo sosiaali- ja terveyspalvelujen keinoin edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin 

ylläpitämiselle ja edistämiselle, 

• edistää omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä 

• ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia 

• Toimiala toimii sosiaali-, ja terveys- ja pelastuslautakunnan alaisuudessa

(Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 alkaen, 4. luku, 8 §)
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Helsingin sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimiala sekä kunta-Helsinki
• Helsingin kaupunkistrategia ohjaa myös uuden sotepe-toimialan toimintaa, 

vaikka sen rahoitus tulee jatkossa valtiolta.

• Henkilöstön työnantajana säilyy Helsingin kaupunki.

• Sotepe-toimiala käyttää edelleen Helsingin yhteisiä palveluja 

• esim. ICT-infra, päätöksentekoelimet, yhteinen työnantajapolitiikka ja HR, 

asiakirjahallinto, kaupunkiyhteinen viestintä.

• Muille toimialoille siirretään niitä tehtäviä, jotka eivät uuden 

järjestämislainsäädännön mukaan jatkossa enää kuulu sotepe-palveluihin

• esim. asukastalot ja ruoka-aputoiminta

• Uusia järjestelyjä tulee mm. järjestöyhteistyöhön ja järjestöjen avustamiseen.
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Palvelut pääasiassa ennallaan
• Sote-uudistus toteutetaan Helsingissä turvallisena siirtymänä niin, että 

pääosin palvelut jatkuvat 1.1.2023 lähtien entiseen tapaan ja entisissä 

toimipisteissä.

• Jo usean vuoden ajan edennyt keskusten kehittämäinen jatkuu:
• Perhekeskukset

• Terveys- ja hyvinvointikeskukset

• Senioripalvelut.

• Uutta terveys- ja hyvinvointikeskusta suunnitellaan Haagaan.

• Meneillään on HUSin kanssa Laakson yhteissairaalahanke.

• Palveluverkon (niin fyysisen kuin digitaalisenkin) suunnittelu on jatkuvaa.
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Uuden sotepe-toimialan palvelustrategia 
on palvelujen järjestäjän strategia

• Järjestäjä vastaa siitä, että alueen asukkaat saavat yhdenvertaisesti 

tarpeenmukaiset, asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut. 

• Tavoitteenamme on olla vahva palvelujen järjestäjä sekä hyvä ja 

luotettava yhteistyökumppani kaikille sidosryhmille. Tulevina vuosina 

parannamme yhteistyön sujuvuutta. 

9

Luomme helsinkiläisille hyvinvointia, terveyttä ja 

turvallisuutta yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella.
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Palvelustrategian valmistelu

• Helsingin kaupunki kuuli järjestöjä sote-uudistuksen järjestöyhteistyön 

valmistelussa muun muassa verkkokyselyllä, jonka vastauksia on 

hyödynnetty palvelustrategiatyössä.

• Valmistelun aikana kuultiin myös järjestöjen sote-muutostuen asiantuntijoita.

• Osallistuvassa työskentelyssä syntynyttä materiaalia käytetään jatkossa 

myös toiminnan suunnittelussa. 

• Strategiakauden aikana varmistetaan, että palveluntuottajilla, 

järjestöillä ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua toimenpiteiden 

konkreettiseen suunnitteluun.

1016.11.2022 Leena Turpeinen



Järjestöjen huomiointi palvelustrategiassa

• Järjestäjän lupaus: Saumattomilla ja yhteen sovitetuilla palveluilla, 

panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä yhteistyöllä eri toimijoiden välillä 

varmistamme nykyistä vaikuttavammat palvelut.

• Helsingissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (HYTE) on luotu 

vahva rakenne ja toimintatapa, jota toteutetaan kaikkien toimialojen sekä 

muiden yhteistyökumppaneiden, kuten järjestöjen, aktiivisena yhteistyönä. 

• Teemme tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa 

palvelujen saatavuuden parantamiseksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi. 

1116.11.2022 Leena Turpeinen



12

Tärkeät tiedot asiakkaille samalla sivulla
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Julkaisemme odotusaikoja verkkosivuilla

Julkaisemme Helsingin kaupungin verkkosivuilla

1. Hoitoon pääsyn terveysasemilla
• keskimääräinen takaisinsoittoaika terveysasemille

• terveysasemien T3-odotusajat lääkäreille vuorokausina

2. Hoitoon pääsyn odotusaika hammashoidossa
• hoidon tarpeen arvioinnin keskimääräinen odotusaika

3. Hoitoon pääsyn odotusajat erikoissairaanhoidossa
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Saamme tietoa asiakaskokemuksesta monen 
kanavan kautta

16.11.2022 Leena Turpeinen 14



Palautekatsaukset 
verkkosivuilla
Julkaisemme verkkosivuilla kolmen kuukauden välein 
palautekatsauksen.

Palautekatsauksen 3/2022 sisältö:

1. Hel.fi-verkkosivujen asiakaspalautteet

2. Asiakkaiden suositteluhalukkuus terveysasemilla, 
hammashoidossa ja päivystysavussa (p. 116 117)

3. Maisa asiakasportaali palautteet

4. Kotihoidon ja kuntouttavan arviointiyksikön syksyn 
asiakaskysely

5. Katsaus sosiaali- ja potilasasiamiehille tulleisiin 
palautteisiin
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Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
(HYTE) edistäminen Helsingissä

• Helsinkiin on luotu kaupunginhallituksen päätöksellä vuonna 

2018 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja 

koordinaatiorakenteet (KUVA 1). HYTE-koordinaation päävastuu on 

sijoitettu kaupunginkanslian strategiaosastolle. Helsinki jatkaa näissä 

kaupunkiyhteisissä rakenteissa sote-uudistuksen yhteydessä.

• Ehkäisevän päihdetyön järjestämislain 5 §:ssä tarkoitettu 

ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin on 

kaupunginhallitus ja ehkäisevän päihdetyön tehtävistä huolehtii 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä. 

• Hyvinvointia ja terveyttä edistetään Helsingissä 

kaupunkiyhteisesti toimialojen ja kaupunginkanslian yhteistyönä, 

järjestö- ja muu sidosryhmätyöskentely huomioiden. 

• Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on vastuu toimialalla 

tehtävästä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämisestä. Tavoitteena on pyrkiä toimialan 

järjestämisvastuuseen kuuluvissa palveluissa entistä laajemmin 

ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä luoda järjestelmällisemmin 

edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle ja 

ylläpitämiselle. (Palvelustrategialuonnos).

Leena 

Turpeinen
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Ajankohtaista tulevan sotepe-toimialan 
HYTE-työstä

Toteutamme Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 

toimenpiteitä, joiden aihepiirit ovat:

1. Mielen hyvinvointi 

2. Harrastaminen ja vapaa-aika

3. Liikkuminen

4. Terveelliset elintavat

5. Hyvät väestösuhteet 

6. Turvallinen ja kaunis kaupunki 
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Kehitämme toimintaa hankkeissa

• Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitämme muun 

muassa mielenterveys-, lähisuhdeväkivalta- sekä päihteet ja 

riippuvuudet lapsiperheessä palveluketjuja, joissa HYTE-

näkökulma on huomioituna.

• Osana STM:n Kestävän kasvun ohjelmaa kehitämme 

kansallisessa ohjauksessa v. 2023-2025 Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen monialaisen palvelukonseptin ja 

digitaalisen palvelutarjottimen Helsinkiin.
• Vahvistamme HYTE-työssä digitaalisten toimintamallien ja työkalujen 

käyttöä.
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Sähköisiä palveluja tarjolla

• Muun muassa:
• Maisa-asiakasportaali

• Omaolo.fi-oirearvio

• Terveysasemien sähköinen asiointi ja chatbot

• Hammashoidon sähköinen asiointi ja chat

• Neuvolan chatbot NeRo

• Neuvolan, sosiaalineuvonnan ja asumisneuvonnan chat

• Nuorten chat

• Seniori-infon chat ja sähköinen huoli-ilmoitus ikääntyneestä

• Yhteydenotto tai huoli-ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta 

aikuisesta: https://turvalomake.hel.fi/huoliilmoitussosiaalihuoltoon

• Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus 
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• Anna palautetta 
• https://www.hel.fi/sote/fi/palaute/osallistu-ja-vaikuta/

• Vastaa kyselyihin, osallistu kuulemisiin ja tule pormestarin 

asukasiltoihin
• 15.11.2022 päättyi vastausaika avoimeen kyselyyn ”Miten haluaisit asioida sosiaali-

ja terveyspalveluissa?  Vastaaminen oli mahdollista kuudella kielellä.

• Muutoksia valmisteltaessa järjestetään kuulemisia, joiden kautta voi kommentoida 

suunnitelmia.

• Seuraava Pormestarin asukasilta järjestetään 1.12.2022 Pihlajiston, Pihlajamäen ja 

Viikinmäen asukkaille > mahdollisuus kysyä ja kommentoida. 

• Tee kuntalaisaloite 
• Voit toimittaa sen Kirjaamoon tai tehdä sen Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun kautta.

• Ota yhteyttä luottamushenkilöihin ja neuvostoihin
• Kaupunginvaltuutetut ja lautakuntien jäsenet

• Nuorisoneuvosto, Vammaisneuvosto, Vanhusneuvosto  
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Osallistuminen ja vaikuttaminen
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Kiitos!

2116.11.2022 Leena Turpeinen


