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99 §
Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä

HEL 2018-010768 T 01 02 01 08

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että perhehoitaja ********** 
vapautetaan suorittamasta hänelle maksettu perusteeton etu 3359,51 
euroa, koska saatava on kokonaisuudessaan oikeudellisesti vanhentu-
nut.

Päätöksen perustelut

Perhehoitajalle on maksettu ajalta 13.8.2011 – 30.9.2013 liikaa hoito-
palkkiota. Liikamaksu on ollut yhteensä 6719,02 euroa. Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 24.2.2015 osittain päättänyt 
luopua perhehoitajalle liikaa maksettujen perhehoidon palkkioiden ta-
kaisinperinnästä. Perhehoitajalle liikaa maksetuista hoitopalkkioista on 
jäänyt Helsingin kaupungille perittäväksi 3359,51 euroa.

Velan vanhentumisesta annetun lain 4 §:n mukaan velka vanhentuu 
kolmessa vuodessa, ellei vanhentumista ole sitä ennen oikeudellisesti 
pätevästi katkaistu. Lain 7 §:n mukaan velan vanhentuminen lasketaan 
perusteettoman edun palautuksessa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on 
saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksessä tehdystä mak-
susta, sopimuksen pätemättömyydestä tai muusta edun palautuksen 
perustana olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun saajasta. 
Saman lain 10 §:n mukaan velan vanhentumisen katkaiseminen edel-
lyttää, että velka yksilöidään katkaisutoimessa.

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluilta asiassa saadun selvityk-
sen mukaan taloushallintopalvelut eivät ole katkaisseet perhehoitajan 
velan vanhentumista. Oikeudellisesti pätevää katkaisutoimea ei ole teh-
ty myöskään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tai per-
hehoitajan puolelta.

Päätösvalta

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan päätösvalta perustuu Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan Helsingin kaupungin hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella tekemään 
päätökseen § 291 muiden kuin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saa-
tavien suorittamisesta vapauttamista koskeva päätösvalta.

Lisätiedot
Jonna Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

21.12.2018

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

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

jonna.lindqvist(a)hel.fi
Ritva Mantila, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43645

ritva.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhehoitaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Talpa


