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§ 223
Terveystoimen johtosääntömääräystä koskeva korkeimman 
hallinto-oikeuden päätös 

HEL 2012-000712 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
12.1.2012 (taltio 22) antaman terveystoimen johtosäännön 18 §:n 2 
momentissa määriteltyä kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimusta 
koskevan päätöksen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.1.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-
oikeuden 12.1.2012 (taltio 22) antaman terveystoimen johtosäännön 18 
§:n 2 momentissa määriteltyä kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimusta 
koskevan päätöksen. 

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 26.11.2008 § 273 hyväksynyt 
seuraavan terveystoimen johtosäännön 18 §:n 2 momentissa olevan 
kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimuksen: Ylempi 
korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla tehtävän 
edellyttämä perehtyneisyys kotihoitoon sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.     

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 20.8.2009 Sosiaalialan 
korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry:n valituksen, jossa oli vaadittu 
valtuuston päätöksen kumoamista ja kotihoidon johtajan kelpoisuuden 
määrittelyä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 §:n 1 momentin 
mukaisesti.  Mainitun lainkohdan mukaisesti kelpoisuusvaatimuksena 
kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja 
terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 §:n 
mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi 
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korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä 
johtamistaito. Mainitun 3 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena 
sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon 
sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.    

Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2012 hyväksynyt valittajan esittämät 
perustelut ja kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen ja valtuuston 
päätöksen terveystoimen johtosäännön 18 §:n 2 momentin osalta. 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on esityslistan liitteenä.       

Esittelijä

Sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen mm. laadittavine 
johtosääntöineen etenee valtuuston 30.11.2011 tekemän päätöksen 
mukaisesti. Valmisteltavana olevassa sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännössä määritellään mm. organisaatio ja virastopäällikön ja 
osastopäälliköiden kelpoisuusvaatimukset. Johtosäännön 
valmistelutyön, jossa korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 
sisältyvä linjaus otetaan huomioon, on tarkoitus valmistua kevätkauden 
2012 aikana.       
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Tiedoksi

Terveyskeskus
Henkilöstökeskus
Oikeuspalvelut


