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§ 220
Sosiaali- ja terveystoimialan muilta kuin asiakkailta perittävien mak-
sujen määräytyminen ja sitä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2019-009175 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kunnilta, valtiolta ja vakuutus-
yhtiöiltä perittävät sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset perustu-
vat jatkossa suoraan edellisellä tilikaudella toteutuneisiin laskennallisiin 
yksikköhintoihin, ellei kustannusten muodostumisen perusteista ole 
erikseen toisin säädetty. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siirtää sosiaali- ja terveys-
toimialan toimialajohtajalle toimivallan päättää muista kuin kuntalaisilta 
perittävistä maksuista silloin, kun hinnat eivät ole suoraan johdettavissa 
laskennallisista yksikköhinnoista tai niistä ei ole erikseen säädetty.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Atte Viinikka, yksikön päällikkö, puhelin: 310 24660

atte.viinikka(a)hel.fi
Maija Haapala, lakimies, puhelin: 310 23155

maija.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja 
korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 58 §:n mukaan potilaan kotikunnan 
on korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 2 (3)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/9
10.09.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

ten korvaamista muualla toisin säädetä. Korvauksen on perustuttava 
tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö 
seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkun-
tiansa. Helsingissä tuotehinnat perustuvat vuosittain tilinpäätöstiedoista 
tehtyyn tuotehintojen laskentaan.

Vastaavasti edelleen voimassa olevan sosiaalihuoltolain (710/1982) 42 
b §:n mukaisesti vastuu kuntaan muuttavan henkilön sosiaalihuoltolain 
mukaisista palvelutarpeen arviointiin perustuvista perhehoidon, laitos-
hoidon tai asumispalvelujen tosiasiallisista kustannuksista säilyy aiem-
malla kotikunnalla. Uusi kotikunta laskuttaa kustannuksia vastaavan 
korvauksen aiemmalta kotikunnalta.

Kustannusten pohjalta johdetut laskutettavat palvelujen hinnat on vah-
vistettu aikaisemmin vuosittain pysyväisohjeiden liitteinä tai erillisin toi-
mialajohtajan päätöksin. Edellä mainittujen vuosittain vahvistettujen 
hintojen pohjana ovat edellisen tilikauden toteutuneista kustannuksista 
ja suoritteista lasketut yksikköhinnat. Koska laskutettavien hintojen 
muodostaminen tapahtuu laskennallisin yksikköhintojen mukaisesti ei-
kä siihen sisälly harkintaa, hintoja ei ole tarvetta erikseen enää vahvis-
taa.

Toimialajohtajalle on tarkoituksenmukaista siirtää toimivalta päättää 
muista kun asiakasmaksuista silloin, kun hinnat eivät ole johdettavissa 
suoraan laskennallisista yksikköhinnoista tai niistä ei ole erikseen sää-
detty. Tällaisissa tapauksissa toimialajohtajan päätöksellä vahvistetta-
vat hinnat perustuvat palvelun tuottamisesta toimialalle syntyviin kus-
tannuksiin. Laskutus perustuu omakustannushintaan eikä sisällä siten 
harkintaa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Atte Viinikka, yksikön päällikkö, puhelin: 310 24660

atte.viinikka(a)hel.fi
Maija Haapala, lakimies, puhelin: 310 23155

maija.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
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Valmistelun tuki
Johtava lakimies


