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Helsingin kaupunki
PL 1515
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN POIKKEUSLUPA SOSIAALIHUOLLON TAI
TERVEYDENHUOLLON TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVIIN RAKENNUKSIIN
HAKEMUS
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksia koskeva investointihakemus on saapunut sosiaali- ja terveysministeriöön 27.5.2021 (VN/14846/2021).
Esitetyt hankkeet
Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus (uudisrakennushanke)
Salomonkatu 8 a
00100 Helsinki
Helsingin kaupungin eteläosien sosiaali- ja terveyspalvelujen tilat (terveysasema, psykiatria- ja päihdevastaanotto, nuorten ja aikuisten sosiaalityö, fysio- ja toimintaterapia,
laboratorio- ja kuvantamispalvelut) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän (HUS) kuvantamiselle ja laboratoriolle tiloja.
Hanke toteutetaan vuosina 2021 – 2027 kaupungin kokonaan omistaman kiinteistöosakeyhtiön omistukseen. Kaupunki ei vielä ole tehnyt ratkaisua siitä, perustetaanko tätä
hanketta varten oma kiinteistöyhtiö vai toteuttaako hankkeen jo olemassa oleva yhtiö.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS
Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää poikkeusluvan Helsingin kaupungille 7.7.2021
mennessä saatujen asiakirjojen perusteella. Hankkeen varsinaiset sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointia koskevat kustannukset ovat yhteensä 75 miljoonaa euroa
ja hankkeen laajuus on 10 680 htm2.
Helsingin kaupungille annetaan lupa siirtää sille myönnetty poikkeuslupa kaupungin
kokonaan omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle.
Jos hankkeen sisältö, kustannukset tai toteuttamistapa muuttuvat 7.7.2021 mennessä
toimitetuista hakemusasiakirjoista, edellyttää se uutta hakemusta rakennusinvestointia
koskevan poikkeusluvan saamiseksi.
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SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA VIRANOMAISOHJEET
Lain 4 §:n 1 momentin mukaan kunta tai kuntayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa
euroa.
Saman pykälän 2 momentin mukaan kunta tai kuntayhtymä taikka 1 momentissa tarkoitettu yhtiö voi hakea poikkeuslupaa 1 momentissa tarkoitettua investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.
Saman pykälän 3 momentin mukaan sen estämättä mitä edellä 1 momentissa säädetään, kunta ja kuntayhtymä ja 1 momentissa tarkoitettu yhtiö saa tehdä sitoumuksia
rakennusten vuosihuoltoon liittyviin investointeihin sekä sellaisiin investointeihin, jotka
ovat valvontaviranomaisen tarkastusten perusteella välttämättömiä.
Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kuntien ja kuntayhtymien oikeustoimien rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (1.11.2020).

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut esitetyn investointia koskevan hakemuksen
sekä arvioinut, että se täyttää laissa mainitut kriteerit.
-

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että hanke on välttämätön ja kiireellinen
alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi.

-

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että hankkeessa on huomioitu alueen väestön palvelutarve.

-

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että hanke mahdollistaa toiminnan kehittämisen sekä terveelliset ja turvalliset olosuhteet potilaille ja henkilökunnalle.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että lupamenettelyllä ei ole tarkoitus sitovasti ennakoida sitä, miten tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä omaisuusjärjestelyistä säännellään, miten tuleva palvelujen järjestämisvastuussa oleva taho päättää kyseisistä investoinneista tai niiden rahoituksesta tai mikä on tulevaisuuden palveluja toimipisteverkko. Riski investoinnin kustannuksista ja investointeihin liittyvistä sitoumuksista jää lain sääntelystä ja sen sisältämästä lupamenettelystä huolimatta edelleen kunnille ja kuntayhtymille. (Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 1.11.2020).
Edellä mainituin perustein sosiaali- ja terveysministeriö myöntää poikkeusluvan Helsingin kaupungille.
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MUUTOKSENHAKU
Tästä päätöksestä voi valittaa lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) mukaisesti.
Kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus hakea ministeriön päätökseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valituksesta on käytävä ilmi mitä päätöstä vaatimus koskee, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi sekä perusteet,
joilla muutosta vaaditaan.
Valitus hallinto-oikeuteen on aina tehtävä kirjallisesti.

Lisätietojen antajat: Neuvotteleva virkamies Kirsi Kaikko, puh. 0295 163 545
Erityisasiantuntija Jussi Lind, puh. 0295 163 578
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