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12 §
Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen päivätoiminnan väliaikai-
nen sulkeminen 24.3.2017

HEL 2017-002281 T 06 00 00

Päätös

Osastopäällikkö päätti, että Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen 
päivätoiminta Sointu ja Kammari on suljettuna 24.3.2017 henkilökun-
nan kehittämispäivän vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.4.2013 sosiaali- ja terveystoi-
men johtosäännön 4 § 18 kohdan nojalla määrätä asianomaisen osas-
topäällikön päättämään perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan, terveys- 
ja päihdepalvelujen toimialan sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-
lujen toimialan toimintayksiköiden lyhytaikaisista sulkemisista edellä 
mainittujen toimialojen henkilökunnan työhyvinvointi-, koulutus- ja kehit-
tämispäivien takia sekä työnantajan muiden vastaavien henkilöstölle 
järjestämien tilaisuuksien ajaksi enintään kahden (2) päivän ajaksi ker-
rallaan.

Kinaporin päivätoiminta on tarkoitettu 30 asiakkaalle kerrallaan. Yksi-
kössä työskentelee 12 työntekijää. Päivätoiminta on avoinna maanan-
taista perjantaihin klo 8.30 - 17.30 välisenä aikana. Henkilökunnan ke-
hittämispäivästä johtuvasta sulkemisesta tiedotetaan asiakkaille ja koti-
hoidon henkilökunnalle.

Lisätiedot
Sari Hedman, johtaja, puhelin: 310 52914

sari.hedman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Palvelupäällikkö
Etelän palvelualue
Viestintäpäällikkö
Tilapalvelupäällikkö
Palvelukeskus Helsinki
Arkisto-, tietohuolto- ja tilastopalvelut
Erityissuunnittelija
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Arja Peiponen
vs. osastopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.03.2017.


