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§ 363
Sosiaaliseen luototukseen liittyvien saatavien poistaminen

HEL 2014-011681 T 02 06 06

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti poistaa kirjanpidon tileiltä tämän 
päätöksen liitteessä numero 1 mainitut sosiaalisista luotoista syntyneet 
saatavat yhteensä 38 136,74 euroa sosiaali- ja terveysvirastolle 
aiheutuneena luottotappiona.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaalisen luototuksen 
päällikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Antolainapäällikkö Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston johtosäännön mukaan lautakunnan 
tehtävänä on myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen 
ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta on edelleen 14.5.2013 (§121) päättänyt 
johtosäännön 4 § 14 kohdan perusteella, että siltä osin, kuin asiassa on 
kyse sosiaalihuollon palvelusta määrätystä maksusta, osastopäällikkö 
päättää vapautuksen myöntämisestä virastolle tulevan enintään 5 000 
euron suuruisen sosiaalihuollon saatavan suorittamisesta, kun saatava 
on syntynyt osaston toiminnassa ja virastopäällikkö, kun saatava on 
syntynyt vähintään kahden osaston toiminnassa. 
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Talous- ja velkaneuvonta- yksikön 11.9.2014 tekemä esitys (liite 1) 
koskee sosiaalisten luottojen poistamista. Kyseisiä luottoja ei kyetä 
perimään asianosaisilta liitteestä ilmenevien perustelujen vuoksi. Koska 
eräät yksittäisistä saatavista ovat suuruudeltaan yli 5000 euroa, ei 
osastopäälliköllä ole 14.5.2013 tehdyn päätöksen nojalla valtuutta 
poistaa saatavia, minkä vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee 
päättää saatavien poistamisesta.

Sosiaalisista luotoista aiheutuneet saatavat 38 136,74 euroa poistetaan 
kirjanpidon tileiltä. Saatavien poistaminen aiheuttaa 
luottotappiokirjauksen. Toteutuneet poistot kirjataan tililtä 119900 
epävarmat talousarvio-lainasaamiset muilta, vastatilinä 639000 muut 
rahoitusmenot talousarviokohta 7020204.
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va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
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