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§ 376
Muiden kuin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saatavien 
suorittamisesta vapauttamista koskeva päätösvalta

HEL 2014-012798 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännön 4 §:n 14 kohdan perusteella, että osastopäällikkö päättää 
yksittäistapauksessa vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja 
terveysvirastolle tulevan enintään 5 000 euron suuruisen maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta kukin välittömästi 
johdettavanaan olevan toiminnan yhteydessä syntyneiden maksujen, 
korvausten ja muiden saamisten osalta ja virastopäällikkö, kun maksu, 
korvaus tai muu saatava on syntynyt vähintään kahden osaston 
toiminnassa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vapautus voidaan 
myöntää ainoastaan asianomaisen hakemuksen perusteella 
toimeentuloedellytysten vakavan vaarantumisen tai muun erityisen 
painavan perusteen nojalla.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 14 kohdan mukaan 
lautakunnan tehtävänä on myöntää vapautus virastolle tulevan 
maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä 
perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 14.1.2013 (§ 18) 
muun muassa, että virastopäällikkö ja osastopäällikkö päättää 
yksittäistapauksessa vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja 
terveysvirastolle tulevan enintään 5 000 euron suuruisen 
terveydenhuollon maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta kukin välittömästi johdettavanaan olevan toiminnan 
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yhteydessä syntyneiden maksujen, korvausten ja muiden saamisten 
osalta ja virastopäällikkö silloin, kun maksu, korvaus tai muu saatava 
on syntynyt vähintään kahden osaston toiminnassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 14.5.2013 (§ 121) muun muassa, 
että siltä osin, kuin asiassa ei ole 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.

Koska pääsääntönä on pidettävä, että sosiaali- ja terveysvirastolle 
tuleva maksu, korvaus tai muu saatava suoritetaan ja vapauttaminen 
saatavan suorittamisesta on aina poikkeus, on perusteltua, että 
vapauttamisesta päättämistä ei määrätä osastopäällikkötasoa 
alemmaksi. Muiden saatavien, esimerkiksi virheellisesti maksetun 
palkan tai perhehoitajalaissa tarkoitetun hoitopalkkion ja kustannusten 
korvauksen, suorittamisesta vapauttamisessa on tarkoituksenmukaista 
pitää sama euromääräinen yläraja viranhaltijapäätökselle kuin 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon saatavien osalta.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi
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