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31 §
Perhehoitajille vuokrattavien asuntojen vuokrat 1.5.2019 alkaen

HEL 2019-001293 T 10 01 03

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että lastensuojelun kunnallisten perhekotien ja 
vastaanottoperhetoiminnan perhekotien perhehoitajien omassa käytös-
sä olevien tilojen vuokraosuutta korotetaan elinkustannusindeksin mu-
kaisesti 1.5.2019 alkaen.

Perhehoitajan omassa käytössä oleva osuus asunnosta ja neliömäärä 
määräytyvät perheen henkilömäärän mukaan.

Uudet elinkustannusindeksin mukaisesti korotetut vuokrat ja suluissa 
nykyinen vuokra euroina:

Henkilömäärä       Neliöt      Kerrostalo                  Rivi- tai omakotitalo 

1                             30           355,95  (350,68)        445,55  (438,95) 

2                             40           474,59  (467,56)        594,07  (585,27) 

3 tai enemmän      50            593,24  (584,45)        742,59  (731,59) 

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin lastensuojelun perhehoidolla on 13 perhehoitajaa 
ja 8 vastaanottoperhehoitajaa, joille kaupunki on vuokrannut suuren 
asunnon tarkoituksella, että perhehoitaja tarjoaa sijaishuoltopaikan per-
hehoidossa 3-4 lapselle. Perhehoitaja asuu oman perheensä kanssa 
hänelle vuokratussa asunnossa ja maksaa omassa käytössä olevalta 
osuudelta vuokraa kaupungille.

Virastopäällikkö vahvisti 12.12.2014 § 228 päätöksellä uusille toimin-
tansa aloittaville perhehoitajille vuokrattavien asuntojen omassa käy-
tössä olevan osuuden vuokrat 1.1.2015 alkaen.

Vuokria korotetaan vuosittain elinkustannusindeksiä vastaavasti. Koro-
tuksesta ilmoitetaan kirjeellä ennen korotuksen voimaantuloa.

Edellinen elinkustannusindeksin mukainen korotus tehtiin toimialajohta-
jan päätöksellä 29.1.2018 § 13.

Perusindeksinä käytetään edellisen vuoden tammikuun pistelukua. Tar-
kistusindeksinä käytetään tarkistusajankohtana tiedossa olevaa viimek-
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si julkaistua pistelukua. Elinkustannusindeksi 1/2018 oli 1929 ja 
12/2018 se oli 1958.

Lisätiedot
Alli Uusijärvi, perhehoidon palvelupäällikkö, puhelin: 310 46827

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

ritva.mantila(a)hel.fi
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhe- ja sosiaalipalvelut Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Lastensuojelu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Tilapalvelut Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Talous- ja tukipalvelut Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 31 §.

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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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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Tiina Mäki
vs. sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.02.2019.


