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§ 111
Agnes Udds fond -nimisen rahaston voittovarojen jakaminen sosi-
aali- ja terveystoimessa vuonna 2019

HEL 2019-003272 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa Agnes Udds fond -nimi-
sen rahaston voittovaroja yhteensä 1 653,54 euroa liitteessä 2 mainitun 
kotihoidon asiakkaan kuntoutusjaksoon vuoden 2019 aikana.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston lautakuntakokeiluun liittyen on 
sovittu, että lautakunnan nuorisoedustajat eivät osallistu niiden asioi-
den käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä 
syystä lautakunnan nuorisoneuvoston edustajat Jim Koskinen ja Elo 
Umukoro eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat ko-
koustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista. He ei myöskään osallis-
tuneet kahdeksan tätä asiaa seuraavan asian käsittelyyn (tämän pöy-
täkirjan § 112‒120).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginkanslian kirje 4.3.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosasto

Esitysteksti
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana 
on lahjoitusrahastoja. Sosiaali- ja terveystoimiala saa vuosittain käytet-
täväksi määrärahoja kahdeksan rahaston varojen ylijäämästä rahasto-
jen säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin, vuonna 2019 liitteenä 1 ole-
van kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kirjeen 4.3.2019 
mukaisesti.

Seitsemän muun lahjoitusrahaston varojen ylijäämän käytöstä sosiaali- 
ja terveyslautakunta päättää myöhemmin kuluvana vuonna.

Agnes Udds fond -nimisen rahaston sääntöjen mukaan varojen ylijää-
mästä jaetaan vuosittain enintään puolet terveyslautakunnan (nyttem-
min sosiaali- ja terveyslautakunnan) päätöksen mukaisesti kaupungin 
terveyskeskuksen akuuttisairaalalle tai sille sairaalalle, joka jatkaa sen 
toimintaa, käytettäväksi vähävaraisten 65 vuotta täyttäneiden naisten 
sairaus- ja kotihoitoon.

Käytettävissä olevat varat 1 653,54 euroa esitetään käytettäväksi liit-
teessä 2 mainitun kotihoidon yksinasuvan 87-vuotiaan naisasiakkaan 
kuntoutusjaksoon Oulunkylän kuntoutussairaalassa vuoden 2019 aika-
na. Hoitojakson kesto on 10 vuorokautta ja se sisältää täysihoidon. 
Henkilön kuntoutustarve on arvioitu kotihoidossa, ja tavoitteena on päi-
vittäisen toimintakyvyn paraneminen.

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoiva -palveluko-
konaisuuden ammattihenkilöt ovat arvioineet, että mainittu kotihoidon 
asiakas täyttää rahaston säännöissä määritellyt edellytykset.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kyseisen lahjoitusrahaston voittovarat on tarkoitettu vähävaraisten 65 
vuotta täyttäneiden naisten sairaus- ja kotihoitoon. Varojen kohdenta-
minen jakokriteerit täyttävän kotihoidon asiakkaan kuntoutusjaksoon 
edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan sekä selviytymistään koto-
na.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kirsi Haarala, suunnittelija, puhelin: 310 21517

kirsi.haarala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginkanslian kirje 4.3.2019
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2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosasto

Esitysteksti
Liite 2

Tiedoksi

SKH:n johtaja
Arviointitoiminnan johtaja
Palvelualueiden johtajat
Kinaporin kotihoidon lähialueen johtaja
Talous- ja suunnittelupalvelut


