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§ 144
Agnes Udd -säätiön voittovarojen kohdentaminen

HEL 2015-004292 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut -osaston maksamaan vuosilta 2014 ja 2015 käytettävissä 
olevista Agnes Uddin säätiön voittovaroista esityslistan liitteessä nume-
ro 1 mainittujen henkilöiden avustamiseen yhteensä 6 513,79 euroa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Selvitys Agnes Udd -lahjoitusrahaston voittovaroista vuodelta 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustuksen saajat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hoidettavana on 
lahjoitusrahastoja, joiden varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveysvirasto 
saa vuosittain käytettäväkseen määrärahoja rahastojen säännöissä 
määriteltyihin tarkoituksiin.

********** oli vuonna 1970 tekemässään testamentissa määrännyt jäl-
keensä jäävän omaisuuden Marian sairaalalle tai sille sairaalalle, joka 
jatkaa Marian sairaalan toimintaa, käytettäväksi Agnes Uddin rahasto-
na vähävaraisten, ei-eläkkeeseen oikeutettujen, 65 vuotta täyttäneiden 
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naisten sairaus- ja kotihoitoon. Kaupunginvaltuusto perusti testamentin 
perusteella kaupungille tulleesta omaisuudesta Agnes Udds fond-nimi-
sen lahjoitusrahaston ja vahvisti sille säännöt.

Sääntöjen mukaan rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain 
enintään puolet Marian sairaalalle tai sille sairaalalle, joka jatkaa Ma-
rian sairaalan toimintaa, käytettäväksi vähävaraisten, 65 vuotta
täyttäneiden naisten sairaus- ja kotihoitoon.

Koska Marian sairaalan rooli helsinkiläisten sairaalana on muuttunut, 
eikä säätiön sääntöjen mukaisia henkilöitä ole ollut osoitettavissa Ma-
rian sairaalan potilaista, terveyslautakunta teki 28.9.2004 esityksen
säätiön sääntöjen muuttamisesta vastaamaan nykytilannetta. Terveys-
lautakunnan esitys uudeksi käyttötarkoituksen määrääväksi säädök-
seksi kuului: ”Rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain
terveyslautakunnan päätöksen mukaan enintään puolet kaupungin ter-
veyskeskuksen akuuttisairaalalle tai sille sairaalalle, joka jatkaa sen toi-
mintaa, käytettäväksi vähävaraisten 65 vuotta täyttäneiden naisten
sairaus- ja kotihoitoon.”

Vuosilta 2014 ja 2015 rahaston voittovaroja on käytettävissä yhteensä 
6 513,79 euroa. Vuodelta 2014 rahaston varojen ylijäämästä jäi käyttä-
mättä 3 913,94 euroa, joka siirrettiin käytettäväksi samanaikaisesti vuo-
delta 2015 kertyvien rahaston varojen ylijäämän 2 599,85 euroa kans-
sa.

Kuntouttavaa hoitoa esitetään ostettavaksi esityslistan liitteessä nume-
ro 1 oleville henkilöille Oulunkylän kuntoutussairaalasta. Ko. hoitojak-
son vuorokausihinta on 180 euroa. Kullekin henkilölle hoitojakson 
suunniteltu kesto on noin 12 vuorokautta.  

Esityslistan liitteenä olevat henkilöt ovat kotihoidon asiakkaita, joiden 
kuntoutustarpeen arviointi on tehty kotihoidossa. Nämä henkilöt ovat 
vähävaraisia.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Selvitys Agnes Udd -lahjoitusrahaston voittovaroista vuodelta 2015

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustuksen saajat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva -osasto
Talous- ja tukipalvelut
Talpa


