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§ 102
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seu-
raavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 13.3.2018

32 § Terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnitteluryhmän kokoonpanon 
päivittäminen 1.3.2018 alkaen

33 § Asiakasmaksua määrättäessä verotustietojen ottaminen huo-
mioon (pysyväisohje PYSY025)

34 § Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa perittävät maksut (pysy-
väisohje PYSY048)

35 § Maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja perhehoidosta (pysyväi-
sohje PYSY052)

36 § Kehitysvammahuollon palveluista perittävät maksut (pysyväisohje 
PYSY050)

37 § Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuden työyhteisöjen 
päivittäminen

38 § Asumisen tuen asumispalveluissa (SHL § 236) perittävät maksut 
(pysyväisohje PYSY049)

39 § Vammaisilta asumispalveluista ja tukitoiminnasta perittävät mak-
sut (pysyväisohje PYSY051)

40 § Päihdehuollon asumispalvelujen asiakasmaksut, niitä koskeva 
päätöksenteko ja laskuttaminen (pysyväisohje PYSY133)

41 § Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä 
maksuissa (pysyväisohje PYSY094)

42 § Peruuttamattomasta vastaanottoajasta perittävät maksut (pysyväi-
sohje PYSY084)

43 § Kotihoidosta perittävät maksut (pysyväisohje PYSY069)
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44 § Psykiatrisilta potilailta kuntoutuskotiasumisesta perittävät maksut 
(pysyväisohje PYSY085)

45 § Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä palve-
luista perittävät maksut (pysyväisohje PYSY077)

46 § Sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun asiantuntijaryhmän 
asettaminen ja jäsenten nimeäminen

47 § Päihdehuollon laitoshoidon asiakasmaksut, niitä koskeva päätök-
senteko ja laskuttaminen (pysyväisohje PYSY070)

48 § Ikääntyvien päivätoiminnasta perittävät maksut (pysyväisohje PY-
SY066)

49 § Pitkäaikaisen laitoshoidon ja perhehoidon maksut (pysyväisohje 
PYSY056)

50 § Sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta asiakkailta perit-
tävät maksut (pysyväisohje PYSY053)

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 14.3.2018

51 § Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan osallistuminen 
STM:n sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden pilottiin

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.3.2018

52 § Vahingonkorvauksen myöntämistä koskevan päätösvallan siirtä-
minen sosiaali- ja terveystoimialalla.

Käsittely

Esteelliset: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Tiina Mäki

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 92 §:n 4 momentin mukaan asia on otettava 
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä 
tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Lisäksi kaupungin-
hallituksen johtamisen jaoston päätöksen § 107 (22.5.2017) mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunnan tai puheenjohtajan on tehtävä toimiala-
johtajan, palvelukokonaisuuden johtajan, hallintojohtajan ja tietohallin-
topäällikön päätösten osalta päätös asian ottamisesta lautakunnan kä-
siteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on saapunut sosiaali- 
ja terveystoimialan päätöksenteon tuen -yksikköön. Samassa ajassa on 
tehtävä päätös toimialajohtajan, palvelukokonaisuuden johtajan, hallin-
tojohtajan tai tietohallintopäällikön päätösten ottamatta jättämisestä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


