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§ 1125
Sosiaali- ja terveystoimialan eräiden virkojen perustaminen ja erään 
viran lakkauttaminen

HEL 2017-012545 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset sosiaali- ja terveystoimia-
lan virat ja lakkautti liitteen 1 mukaisen viran 1.1.2018 alkaen.

Toimialan johto, lähijohto ja perheneuvolan työntekijät seuraavat kevät-
kauden 1.1.-31.5.2018 ajan päätöksen vaikutuksia perheneuvolan sosi-
aalityöntekijöiden mahdollisuuksiin jatkossa tehdä hoidollista sosiaali-
työtä ja perheneuvontaa sekä seurata perheneuvoloiden asiakasjono-
jen tilannetta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Lisätään päätösehdotukseen toinen kappale:
"Toimialan johto, lähijohto ja perheneuvolan työntekijät seuraavat ke-
vätkauden 1.1.-31.5.2018 ajan päätöksen vaikutuksia perheneuvolan 
sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksiin jatkossa tehdä hoidollista sosi-
aalityötä ja perheneuvontaa sekä seurata perheneuvoloiden asiakasjo-
nojen tilannetta."

Kannattaja: Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Paavo Arhinmäen vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialalle perustettavat virat ja lakkautettava virka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus perustaa liitteen 1 mukaiset sosiaali- ja terveystoi-
mialan virat ja lakkauttaa liitteen 1 mukaisen viran 1.1.2018 alkaen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtävissä käytetään julkista val-
taa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosiaalihuoltolain (Sosiaali-
huoltolaki 30.12.2014/1301) mukaiset yksilöhuollon päätökset ja palve-
lutarpeen arvioinnit, toimeentulotukipäätösten (Laki toimeentulotuesta 
30.12.1997/1412) tekeminen sekä potilaan tahdosta riippumattomaan 
hoitoon määrääminen. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustet-
tavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaa-
tivuuden arvioinnin perusteella.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304). Virkojen perustamiselle on 
varattu määräraha vuoden 2018 talousarviossa. Henkilöitä, joita virka-
järjestely koskee, on kuultu henkilökohtaisesti.

Virkoja esitetään perustettavaksi yhteensä 63 ja samassa yhteydessä 
lakkautettavaksi yksi virka seuraavasti:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen maahanmuuttopalveluihin esitetään perus-
tettavaksi viisi uutta sosiaalityöntekijän virkaa ja perheneuvolaan johta-
van sosiaalityöntekijän virka sekä kaksi sosiaalityöntekijän virkaa. 

Perheneuvolan 34 sosiaalityöntekijän toimen tilalle esitetään perustet-
tavaksi sosiaalityöntekijän virat ja kahden johtavan sosiaalityöntekijän 
toimen tilalle johtavan sosiaalityöntekijän virat. 

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perus-
tettavaksi sosiaalityöntekijän yhdeksän toimen tilalle sosiaalityöntekijän 
virat, kahden vastaavan sosiaalityöntekijän toimen tilalle sosiaalityönte-
kijän virat ja kahden sosiaalityöntekijän toimen tilalle sosiaaliohjaajan 
virat sekä sosiaaliohjaajan toimen tilalle sosiaalityöntekijän virka. 
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen idän pal-
velualueelle esitetään perustettavaksi kotihoitopäällikön virka. Kotihoi-
topäällikön viran perustamisen yhteydessä esitetään lakkautettavaksi 
kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtajan 1.1.2018 avoin virka. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen Helsingin 
sairaalaan esitetään perustettavaksi kolme erikoistuvan lääkärin virkaa. 
Yksi erikoistuvan lääkärin viroista sijoittuu kotisairaalaan ja kaksi Mal-
min sairaalaan. Osastonhoitajan toimen tilalle esitetään kotihoidon oh-
jaajan virkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialalle perustettavat virat ja lakkautettava virka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 1102

HEL 2017-012545 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.12.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi


