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§ 108
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2020-000619 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2020 al-
kaen:

 14 sosiaaliohjaajan virkaa  
 kuusi sosiaalityöntekijän virkaa
 yhden johtavan sosiaalityöntekijän viran
 21 asiakasohjaajan virkaa
 viisi erikoistuvan lääkärin virkaa
 kaksi osastonlääkärin virkaa
 kolme johtavan ylilääkärin virkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen aikuissosiaalityö-
hön esitetään perustettavaksi 14 sosiaaliohjaajan virkaa. Viroista yh-
deksän on tarkoitus vahvistaa ns. Front desk -palvelumallia, yhden 
maahanmuuttoyksiköiden paperittomien henkilöiden ja kahden ruotsin-
kielisten palvelutoimintaa. Työsuhteisten tehtävien tilalle perustettaviksi 
esitettävien kahden sosiaaliohjaajan viran työpanos kohdentuu tilapäi-
sen asumisen palveluihin. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. 
sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja 
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toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukainen toimeentulotuki-
päätösten tekeminen. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen lastensuojelun pal-
veluihin esitetään perustettavaksi viisi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi 
johtavan sosiaalityöntekijän virka perhesosiaalityön yksikköön sekä yk-
si sosiaalityöntekijän virka sijoituksen sosiaalityöhön. Perhesosiaali-
työssä virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosiaalihuoltolain ja toi-
meentulotuesta annetun lain mukainen päätösten tekeminen ja sijoituk-
sen sosiaalityössä lastensuojelulain (417/2007) mukainen mm. sijais-
huoltoon liittyvä päätöksenteko. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuteen Helppi-
seniori -palveluun esitetään perustettavaksi työsuhteisten tehtävien ti-
lalle 21 asiakasohjaajan virkaa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat 
mm. sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentu-
lotukipäätösten tekeminen. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuteen Helsin-
gin sairaalaan esitetään perustettavaksi Laakson sairaalaan neljä eri-
koistuvan lääkärin virkaa, Suursuon sairaalaan yksi osastonlääkärin ja 
yksi erikoistuvan lääkärin virka sekä geriatrian poliklinikalle yksi osas-
tonlääkärin virka. 

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuteen terveysasemat ja 
sisätautien poliklinikka -palveluun esitetään perustettavaksi kolme joh-
tavan ylilääkärin virkaa. 

Lääkärien tehtäviin sisältyy sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät virka-
suhdetta mm. potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämi-
nen.

Perustettavaksi esitettäville yhteensä 52 viralle on määräraha sosiaali- 
ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarviossa.

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 (euroa/kk).

- sosiaaliohjaaja                    2 520,70 
- sosiaalityöntekijä                 3 350,00 / 3 600,00
- johtava sosiaalityöntekijä    3 901,13
- asiakasohjaaja                    2 628,30
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- erikoistuva lääkäri               3 639,22
- osastonlääkäri                    4 978,99 / 5 312,29
- johtava ylilääkäri                 6 848,78 / 6 748,78

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Henkilöiden kanssa, joiden teh-
täviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, 
on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. 

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto


