
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/18
12.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Aleksanterinkatu 22-24 +358 9 310 36106 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

§ 152
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2018-002138 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset sosiaali- ja terveystoimia-
lan virat 1.4.2018 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Torres Sari, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109

sari.torres(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialalle 1.4.2018 perustettavat 32 virkaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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. 

Sosiaali- ja terveystoimialalle esitetään perustettavaksi yhteensä 32 vir-
kaa, joille on määräraha vuoden 2018 talousarviossa. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta on 19.12.2017 hyväksynyt esitettävien virkojen rahoi-
tuksen hyväksyessään sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyt-
tösuunnitelman. 

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perus-
tettavaksi yhdeksän terveyskeskuslääkärin virkaa. Viidellä terveyskes-
kuslääkärin viralla vahvistetaan kouluterveydenhuoltoa ja neljällä ter-
veyskeskuslääkärin viralla parannetaan terveysasemien kiireettömän 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 2 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/18
12.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Aleksanterinkatu 22-24 +358 9 310 36106 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

hoidon saatavuutta. Lääkäreillä virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat 
mm. potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustetta-
vaksi yhteensä 22 virkaa. 

Näistä johtavan sosiaalityöntekijän virka ja 19 sosiaalityöntekijän virkaa 
on tarkoitus kohdentaa paljon palveluja tarvitsevien lapsiperheiden ja 
erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön saatavuuden parantami-
seen. Sosiaalityöntekijöillä virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosi-
aalihuoltolain (1301/2014) mukaiset yksilöhuollon päätökset, lastensuo-
jelun asiakkuudesta päättäminen ja päätöksenteko erityistä tukea tarvit-
sevan lapsen vastuusosiaalityöntekijänä.

Kahden lastenvalvojan viran tehtävät sisältävät julkisen vallan käyttöä 
mm. vahvistettaessa täytäntöönpanokelpoisia sopimuksia ja selvitet-
täessä lapsen isyyttä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään 
perustettavaksi yksi sosiaaliohjaajan virka ruotsinkieliseen asiakasoh-
jaukseen. Sosiaaliohjaajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska hän 
tekee asiakkaiden palvelutarpeiden arviointia ja päättää asiakasmak-
suista.

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.
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Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto


