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§ 76
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saatavien suorittamisesta va-
pauttamista koskeva päätösvalta

HEL 2017-004856 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti Helsingin kaupungin hal-
lintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella siltä 
osin, kuin kyse ei ole sosiaalipalvelusta määrätystä maksusta, että 
1.6.2017 lukien  palvelukokonaisuuden johtaja päätti vapautuksen 
myöntämisestä sosiaali- ja terveystoimialalle kohdistettavan enintään 
5 000 euron suuruisen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta kukin palvelukokonai-
suutensa osalta ja toimialajohtaja, kun saatava on syntynyt vähintään 
kahden palvelukokonaisuuden toiminnassa.

Samalla kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti, että talous- ja 
suunnittelupalvelujen asiakasmaksupäällikkö päättää käyttämättä ja 
peruuttamatta jätetystä terveydenhuollon palvelusta perittävän maksun 
osalta vapautuksen myöntämisestä. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 14.5.2013 § 121
2 Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston päätös 14.1.2013 § 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialal-
laan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomai-
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nen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä  va-
pautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun 
saatavan suorittamisesta.

Päätösvallan siirtäminen vapautuksen myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veystoimialalle tulevien sosiaalihuollon ja terveydenhuollon maksujen, 
korvausten ja muiden saatavien suorittamisesta ei voi odottaa uuden 
sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnan aloittamista.

 Sosiaalipalveluista määrätyt maksut on rajattu tämän päätösesityksen 
ulkopuolelle, koska virastopäällikön sosiaali- ja terveystoimen johto-
säännön 21 §:n 1 momentin perusteella määräämä viranhaltija päättää 
muun muassa sosiaalihuollon palvelusta perittävän maksun määräämi-
sestä. Kyseinen viranhaltija päättää myös sosiaalipalvelusta määrätyn 
maksun suorittamisesta vapauttamisesta. Saman sisältöinen määräys 
on 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 1 momen-
tissa (kaupunginvaltuuston päätös 3.5.2017 § 206).

Muiden sosiaalihuollon saatavien suorittamisesta vapauttaminen perus-
tuu tällä hetkellä sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.5. 2013 tekemään 
ja liitteenä numero 1 olevaan päätökseen (§ 121). Terveydenhuollon 
saatavien suorittamisesta vapauttaminen perustuu kaupunginhallituk-
sen sosiaali- ja terveysjaoston 14.1.2013 tekemään ja liitteenä numero 
2 olevaan päätökseen (§ 18). Sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan että 
kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston päätös perustuu johto-
säännön 4 §:n 14 kohtaan, jonka mukaan lautakunnan tehtävänä on 
myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saa-
tavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viran-
haltija myöntää vapautuksen. 

Molempien päätösten mukaan osastopäällikkö päättää osastonsa osal-
ta vapautuksen myöntämisestä enintään 5 000 euron suuruisen saata-
van suorittamisesta ja virastopäällikkö, kun saatava on syntynyt vähin-
tään kahden osaston toiminnassa. 

Sosiaali- ja terveysjaoston päätöksellä määrättiin lisäksi asiakasmaksu-
päällikkö päättämään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä terveyden-
huollon palvelusta määrätystä maksusta vapauttamisesta. Näitä pää-
töksiä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 1 268, minkä johdosta on tarkoi-
tuksenmukaista, että päätöksentekijä on asiakasmaksupäällikkö.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970
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Liitteet

1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 14.5.2013 § 121
2 Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston päätös 14.1.2013 § 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialajohtaja
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
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