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Pysyväisohjeen PYSY101 uudistaminen
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Päätös

Toimialajohtaja päätti kumota 16.2.2016 päivätyn pysyväisohjeen PY-
SY101, joka koskee välityspäätöksen tekemistä sekä sen toimeenpa-
nemista, ja korvata kyseessä olevan ohjeen päätöksen liitteen mukai-
sesti 16.10.2019 lukien.

Päätöksen perustelut

Ohjeeseen on tehty useita lisäyksiä, korjauksia sekä tarkennuksia. 

Tehdyt muutokset:

- Muutettu ohjeen nimi. Muutettu ohje lisäksi koskemaan koko sosiaali- 
ja terveystoimialaa, koska varojen välitystoimintaa hoidetaan sekä per-
he- ja sosiaalipalveluissa että Terveys- ja päihdepalveluissa.

- Selkeytetty välityspäätöksen perusteita ja korostettu varojen välityk-
sen viimesijaisuutta sekä tilapäisyyttä.

- Lisätty ohjeet palvelutarpeenarvion sekä asiakassuunnitelman laati-
miseen liittyviin käytäntöihin välitysasiakkaiden kohdalla.

- Korostettu monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ja yhteistyön merki-
tystä sekä asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn tarkempaa huo-
mioimista.

- Lisätty ohjeistus liittyen paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 
kanssa työskentelyyn, jossa korostettu välitysasiakkaan kanssa työs-
kentelyä ja omatyöntekijän roolia.

- Päivitetty ohjeessa olevat etuuksien maksuun ja välitykseen liittyvät 
lainkohdat ja ohjeet vastaamaan tämän hetken lainsäädäntöä ja ohjeis-
tuksia.

- Korostettu, että välitykseen haetaan pääsääntöisesti vain pitkäaikaisia 
ja säännöllisesti maksussa olevia etuuksia.

- Päivitetty alueellisten pankkitilien tilinumerot.

- Selkeytetty työnjakoa toimistosihteerin ja sosiaalialan ammattilaisen 
välillä.
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- Selkeytetty edunvalvonnan hakemista ja edunvalvonnan hakemiseen 
liittyviä velvoitteitta.

- Selkeytetty ja tarkennettu välityspäätöksen ja välityssuunnitelman si-
sältöä sekä laatimista. Lisätty myös ohjeet välityspäätöksen lopettami-
seen liittyen.

Lisätiedot
Mika Porvari, toiminnansuunnittelija, puhelin: 040 3341703

mika.porvari(a)hel.fi

Liitteet

1 PYSY 101 Asiakkaiden varojen välitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asiakirjakeskus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Asiakirjakeskus


