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§ 191
Agnes Udds fond -nimisen rahaston voittovarojen jakaminen sosi-
aali- ja terveystoimessa vuonna 2020

HEL 2020-002828 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2020 Agnes 
Udds fond -nimisen rahaston voittovaroja yhteensä 2 550,48 euroa liit-
teessä 2 mainitun kotihoidon asiakkaan kuntoutusjaksoon vuoden 2020 
aikana.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien 
asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan nuorisoedustaja Jemina Sandell ei osallistunut tämän asian 
käsittelyyn ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

kim.hathaway(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginkanslian kirje 2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosasto

Esitysteksti
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana 
on lahjoitusrahastoja, joista kahdeksan rahaston varojen ylijäämästä 
sosiaali- ja terveystoimiala saa vuosittain käytettäväkseen määrärahoja 
rahastojen säännöissä tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin (liite 1).

Agnes Udds fond -nimisen rahaston sääntöjen mukaan varojen ylijää-
mästä jaetaan vuosittain enintään puolet sosiaali- ja terveyslautakun-
nan päätöksen mukaisesti kaupungin terveyskeskuksen akuuttisairaa-
lalle tai sille sairaalalle, joka jatkaa sen toimintaa, käytettäväksi vähäva-
raisten 65 vuotta täyttäneiden naisten sairaus- ja kotihoitoon.

Käytettävissä olevat varat 2 550,48 euroa esitetään käytettäväksi liit-
teessä 2 mainitun kotihoidon yksinasuvan 87-vuotiaan naisasiakkaan 
kuntoutusjaksoon Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa vuoden 2020 ai-
kana. Hoitojakson kesto on 14 vuorokautta ja se sisältää täysihoidon. 
Henkilön kuntoutustarve on arvioitu kotihoidossa ja tavoitteena on päi-
vittäisen toimintakyvyn paraneminen.

Sosiaali- ja terveystoimen sairaala-, kuntoutus- ja hoiva -
palvelukokonaisuuden asiantuntijat ovat arvioineet, että mainittu koti-
hoidon asiakas täyttää rahaston säännöissä määritellyt edellytykset.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nyt vain tämän yhden lahjoitus-
rahaston osalta. Neljän rahaston voittovarojen jakamisesta lautakunta 
on tehnyt päätöksen jo aikaisemmin (2.6.2020 § 92). Kolmen muun 
osalta asia tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi myö-
hemmin kuluvana vuonna.

Kaupunginhallitus on 18.6.2018 § 451 päättänyt lahjoitusrahastojen 
käytön päättäjistä siten, että Agnes Udds fond -nimisen säätiön lahjoi-
tusrahaston sääntöjen 4 §:n mukaisista rahaston varojen ylijäämistä 
päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.

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
Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

kim.hathaway(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kaupunginkanslian kirje 2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosasto

Esitysteksti
Liite 2

Tiedoksi

Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut
Kaakkoinen kotihoitoyksikkö
Arviointitoiminnan johtaja
Palvelualueiden johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2020 § 92

HEL 2020-002828 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa vuonna 2020 lahjoitus-
rahastojen voittovaroja yhteensä 3 260,61 euroa palvelutaloille ja toi-
mintayksiköille seuraavasti:

 Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahastosta 257,66 euroa Kannelmäen pal-
velutalolle vanhusten viihtyisyyden lisäämiseen,

 Helena Kristina Åkermanin rahastosta 370,57 euroa Mefys Oy Hoi-
vakoti Varpulassa asuvien vanhusten kuntoutus- ja harrastetoimin-
taan, sekä

 Charlotte Askolinin rahastosta 250,39 euroa ja Kalle Nestor Koske-
lan rahastosta 2 381,99 euroa terveysasemat ja sisätautien polikli-
nikka -palvelun epidemiologisen toiminnan lääkärin ja hoitajien tu-
berkuloosiosaamisen kehittämiseen sekä perhe- ja sosiaalipalvelut -
palvelukokonaisuuden ennalta ehkäisevään tuberkuloosityöhön 
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä neuvoloissa.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kim Hathaway, perintätarkastaja, puhelin: 310 43362

kim.hathaway(a)hel.fi
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi


