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106 §
Asukastalo Betanian avoimen toiminnan supistaminen vuonna 2021

HEL 2020-013687 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti asukastalo Betanian aukio-
loajoista ja supistetusta toiminnasta kevään 2021 ajalle seuraavasti:

Asukastalo Betanian toimintaa supistetaan 11.1. alkaen toistaiseksi. 
Asukastalo Betaniassa tarjotaan 11.1. alkaen ainoastaan digineuvon-
taa erikseen varattavina ajankohtina 1-2 x pv/viikko klo 10.00–14.00. 
Betania on ollut normaalisti avoinna arkisin ma-ti klo 9-16 ja ke-pe klo 
8-14.

Päätöksen perustelut

Toimipisteen tilapäisen sulkemisen sekä aukioloaikojen supistamisen 
syynä on tilan turvallisuuteen ja henkilöstövajaukseen liittyvät tekijät.

Betanian talon rakenteita ja sisäilmaa on tutkittu. Remontoinnin tarve 
on todettu ja kiireellisyysluokitus on tehty. Remontin alkamisen tarkka 
ajankohta on vielä epäselvä, arviolta sitä ollaan käynnistämässä ke-
vään aikana. Betaniassa toimii asukastalon lisäksi nuoriso-Betania ja 
perhe-Betania. Suunniteltu ensimmäinen vaihe on asukastalon olohuo-
neen kohdalla. Remontin aikana toiminnan esteeksi ennakoidaan ka-
lusteiden sijoitus remonttialueen lähellä sekä pöly- ja meluhaitat. Myös 
koronatilanne vaikuttaa Betanian toimintaan omalta osaltaan. Sulku on 
voimassa kunnes remontti valmistuu ja kaikki tilat voidaan ottaa käyt-
töön.

Kaikille avoimet asukastalopalvelut järjestetään muissa avoinna olevis-
sa asukastaloissa. Kävijöille avoimet asukastalot ovat Kumppanuustalo 
Hanna, Oulunkylän seurahuone, Maunulan Saunabaari, Malmin toimin-
takeskus sekä lähiöasemat Kontulassa, Vuosaaressa ja Pihlajamäes-
sä. Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan 
kuntalaisia aukioloaikojen ja paikkamäärien muutoksista hyvissä ajoin 
ennen sulkua.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja 
päättää hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden 
aukioloajoista.

Lisätiedot
Irene Pudassalo-Thurman, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 310 24323

irene.pudassalo-thurman(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Viestintä
Tukipalvelut


