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§ 6
Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön sijaisten määrääminen

HEL 2014-000090 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että ellei yksittäistapauksissa 
erikseen toisin määrätä, sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön 
virkavapaana tai muutoin tilapäisesti estyneenä ollessa virastopäällikön 
tehtäviä hoitavat seuraavat viranhaltijat luetellussa järjestyksessä:

1. terveys- ja päihdepalvelut -osaston osastopäällikkö
2. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston 
osastopäällikkö
3. perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö
4. talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö
5. henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osaston 
osastopäällikkö
6. tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston 
osastopäällikkö

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Matti Toivola, virastopäällikkö, puhelin: 310 42215

matti.toivola(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee, että ellei yksittäistapauksissa 
erikseen toisin määrätä, sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön 
virkavapaana tai muutoin tilapäisesti estyneenä ollessa virastopäällikön 
tehtäviä hoitavat seuraavat viranhaltijat luetellussa järjestyksessä:

1. terveys- ja päihdepalvelut -osaston osastopäällikkö
2. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston 
osastopäällikkö
3. perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö
4. talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö
5. henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osaston 
osastopäällikkö
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6. tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston 
osastopäällikkö

Esittelijä

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 18 §:n 1 momentin mukaan 
viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 2.1.2013 (8 §), 
että ellei yksittäistapauksissa erikseen toisin määrätä, sosiaali- ja 
terveysviraston virastopäällikön virkavapaana tai muutoin tilapäisesti 
estyneenä ollessa virastopäällikön tehtäviä hoitavat 2.1.2013 lukien 
seuraavat viranhaltijat luetellussa järjestyksessä:

1. Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston 
osastopäällikkö
2. Talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö
3. Henkilöstö- ja kehittämisosaston osastopäällikkö.

Sosiaali- ja terveysviraston aloittaessa toimintansa vuoden 2013 alussa 
päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaisesti jaosto teki päätöksensä 
virastopäällikön sijaisten määräämisestä. Viraston aloittaessa toista 
toimintavuottaan on tarkoituksenmukaista muuttaa sijaisuusmääräyksiä 
siten, että lähtökohtana ovat ydinosastojen osastopäälliköt ja sen 
jälkeen hallinnon osastopäälliköt.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Matti Toivola, virastopäällikkö, puhelin: 310 42215

matti.toivola(a)hel.fi

Tiedoksi

Osastopäälliköt
Virastopäällikön sihteeri
Kaupunginkanslia


