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§ 397
Sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösten 
ottovalvonnan muuttaminen

HEL 2014-013172 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumoten kaupunginhallituksen 
sosiaali- ja terveysjaoston päätöksen 14.01.2013, 17 §, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ottoharkintaa varten on kolmen päivän kuluessa 
päätöksen tekemisestä toimitettava sosiaali- ja terveysviraston 
lakipalveluihin virastopäällikön ja osastopäälliköiden päätökset lukuun 
ottamatta päätöksiä, jotka koskevat:

tutkimuslupia

vuosiloman myöntämistä

virkavapauden ja työvapaan myöntämistä

perhevapaan myöntämistä

työsuhteeseen ottamista

työsuhteen irtisanomista ja purkamista

kirjallisen varoituksen antamista viranhaltijalle

tehtävien hoitajan määräämistä viranhaltijan estyneenä ollessa

vakanssia koskevaa muutosta

sijaisen määräämistä tai enintään 6 kk:ksi annettua avoimen viran

hoitomääräystä

vuosilipun, seutulipun ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvalle

henkilölle tarkoitetun vuosilipun myöntämistä

taksin käyttöoikeuden myöntämistä

virkamatkoja (kotimaisia, ulkomaisia)

koulutustilaisuuteen osallistumista kotimaassa ja sen kustannusten

korvaamista sekä opintotuen myöntämistä

vuorotteluvapaan myöntämistä
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palvelu-, kokemus-, henkilökohtaisen, tehtävä-, kieli-, tietotaito-,

pätevyys- tai muun vastaavan palkanosan myöntämistä tai palkan

tarkistamista yksittäistapauksessa

kertapalkkion ja väestövastuulääkärin ryhmäpalkkion myöntämistä

palvelutodistuksen allekirjoittamista

matka- ja puhelinedusta päättämistä

sivutoimiluvan myöntämistä

työkyvyn arviointiin, lääkärintarkastukseen ja lisätutkimuksiin

määräämistä

palvelussuhdeasunnon vuokraamista

oman auton käyttöoikeuden myöntämistä työtehtävissä

alle 30 000 euron suuruista kilpailuttamatonta pienhankintaa

tilojen tilapäistä luovuttamista ulkopuolisten käyttöön (esim. erilaisia

tilaisuuksia varten)

autopaikan vuokrasopimusta

taskutoimiston myöntämistä

työnantajan etäyhteyden myöntämistä

laskujen hyväksyjien määräämistä

pankkitilien käyttöoikeuksien määräämistä

asiakasvarojen vastuuhenkilöiden määräämistä

irtaimistoluettelon pitäjien määräämistä

saatavan suorittamisesta vapauttamista

vieraanvaraisuuden osoittamista

henkilökunnan muistamista

työryhmien asettamista.

2. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä 
kohdassa yksi lueteltuja asioita koskevissa viranhaltijapäätöksissä.
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3. Päätös tehdään vain päätöksen ottamisesta lautakunnan 
käsiteltäväksi eikä ottamatta jättämisestä tehdä nimenomaista päätöstä 
lukuun ottamatta virastopäällikön ja osastopäälliköiden tekemiä
ottovalvonnan alaisia päätöksiä, jotka ovat myös nähtävillä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksessa.

4. Virastopäällikön ja osastopäällikön päätösten osalta sosiaali- ja 
terveyslautakunnan tai puheenjohtajan on tehtävä päätös asian 
ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on saapunut sosiaali- ja terveysviraston lakipalveluihin. 
Samassa ajassa on tehtävä päätös virastopäällikön ja 
osastopäälliköiden päätösten ottamatta jättämisestä.

5. Henkilöstöhallinnon päätökset, hankintoihin ym. taloudellisiin asioihin 
liittyvät päätökset ja yleishallinnolliset päätökset lähetetään henkilöstö- 
ja kehittämispalvelujen lakipalveluihin tarkastettavaksi. Kukaan ei saa 
tarkastaa itse päättämiään, varmentamiaan tai valmistelemiaan 
päätöksiä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston päätös 14.1.2013, 17 §

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan 
viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on 
tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai 
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen 
viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden 
puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa 
asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan 
jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, 
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa 
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tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut 
asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisten 
toimielinten on hyvissä ajoin ilmoitettava kaupunginhallituksen 
puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle 
edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle 
apulaiskaupunginjohtajalle kokouksistaan sekä niissä käsiteltävistä 
asioista.

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa 
ilmoitettava kaupunginhallitukselle päätöksistään lukuun ottamatta 
päätöksiä asioista, joista kaupunginhallitus on etukäteen päättänyt, 
ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa 
ilmoitettava lautakunnalle päätöksistään lukuun ottamatta päätöksiä 
asioista, joista lautakunta on etukäteen päättynyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan.

Ottamiseen oikeutetun viranomaisen on ilmoitettava asian ottamisesta 
käsiteltäväkseen päättämässään ajassa siitä, kun se on saanut 
päätöksestä tiedon ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty.

Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen 
päätöksen, josta sille ei ole ilmoitettu.

Päätösten ottoharkinnassa on kysymys päätösten lainmukaisuuden ja 
tarkoituksenmukaisuuden valvonnasta, so. luottamushenkilöelin ja 
kaupungin ylin virkamiesjohto voi tätä keinoa käyttäen varmistaa, että 
sen alaiset viranomaiset käyttävät päätöksentekovaltaansa 
tarkoituksenmukaisella tavalla sekä noudattaen lainsäädäntöä ja 
päätöksentekoa koskevia määräyksiä.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 14.01.2013, 17 § 
sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden otto-oikeudesta esityslistan 
tämän asian liitteen 1 mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen päätöksen ja hallintosäännön mukaan sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jaostojen ottovalvonta tapahtuu 
kaupunginhallituksessa.

Tutkimuslupa-asioihin ei yleensä liity tarkoituksenmukaisuusharkintaa 
tai juridista harkintaa, eivätkä ne pääsääntöisesti ole taloudellisesti 
merkittäviä. Valmistelijat jo nykyäänkin päätöstä valmistellessaan 
tarvittaessa konsultoivat lakimiehiä esim. salassapitoon liittyvissä 
asioissa. Tutkimuslupa-asioita voidaan jatkossa lisäksi tarvittaessa 
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tarkistaa pistokoeluonteisesti. Ei ole tarkoituksenmukaista käyttää 
lakimiesresursseja tutkimuslupapäätösten jälkikäteiseen 
tarkastamiseen.

Kaikkeen edellä todettuun viitaten esittelijän näkemyksen mukaan 
tutkimuslupa-asiat tulisi rajata ottovalvonnan ja lakipalveluiden 
tarkastuksen ulkopuolelle. 

Lisäksi prosessin tehostamiseksi on tarkoituksenmukaista, että 
ottovalvonnan alaiset ja erikseen tarkastettavat päätökset lähetetään 
jatkossa asiakirjakeskuksen sijaan suoraan lakipalveluiden 
hallintosihteerille.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston päätös 14.1.2013, 17 §

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Osastopäälliköt
Kehittämisen ja toiminnan tuki
Asiakirjakeskus
Keskitetyt toimistopalvelut
Hallintosihteerit


