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§ 159
Haagan ja Myllypuron kuntoutuskotien muuttaminen sosiaalihuolto-
lain mukaiseksi asumiseksi

HEL 2016-006351 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Haagan ja Myllypuron 
kuntoutuskotien muuttamisen sosiaalihuoltolain mukaiseksi asumiseksi 
1.8.2016 lukien.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Haagan kuntoutuskodissa on 56 ja Myllypuron kuntoutuskodissa 33 po-
tilaspaikkaa mielenterveysasiakkaille. 

Mielenterveysasiakkaiden kuntoutuskotien paikat ovat Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n omistuksessa. Tavoitteena on muuttaa nykyiset 
terveydenhuoltolain alaiset potilaspaikat sosiaalihuoltolain mukaiseksi 
asumiseksi. Asumispaikkojen määrässä ei tapahdu muutosta, mutta la-
kiperustan muutos normalisoi asiakkaiden asumisen. Jatkossa tilakes-
kus tekee asukkaan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopi-
muksen, joka on voimassa määräaikaisesti tai toistaiseksi. Asukkaan 
asuntoon osoittaa aina sosiaali- ja terveysvirasto. Tuki asumiseen tulee 
jatkossakin Haagan ja Myllypuron kuntoutuskotien henkilökunnalta.

Sosiaali- ja terveysviraston välivuokrauksessa olevien kohteiden vuok-
ran määrittelee sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön päätös. Jat-
kossa Helsingin kaupungin asunnot Oy ilmoittaa vuokrien korotukset ti-
lakeskukselle, joka ilmoittaa korotukset asukkaille ja perii vuokrat, mikä 
tehostaa toimintaa.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan (15.12.2015, § 376) kokouksessa lau-
takunta vahvisti sosiaali- ja terveysviraston oman toiminnan muun lai-
toshoidon ja palveluasumisen paikoiksi (ml. psykiatrian asumiskuntou-
tuksen) vuoden alussa 421 paikkaa ja vuoden lopussa 453 paikkaa. 
Haagan ja Myllypuron kuntoutuskotien paikkojen muuttuessa sosiaali-
huoltolain alaiseksi toiminnaksi potilaspaikat ovat vuoden lopussa 364. 
Asukkaiden asumispaikat eivät vähene muutoksen myötä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omassa kodissa asumisella on positiivisia vaikutuksia mielenterveysa-
siakkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteisöllisyys yksiköissä tukee 
terveyttä ja hyvinvointia, ja sitä tulee edistää vuokra-asumisen yhtey-
dessä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
.


