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§ 295
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi

Kvsto 23.9.2015 § 219

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Leena Rosenbergille vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
2. valita Johanna Laisaaren Jouko Malisen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2017 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 24.9.2015

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston 
osastopäällikön toimivaltaa koskeneen kunnallisvalituksen. Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 8 §:n mukaan 
viraston toimistotasoisesta yksikköjaosto päättää sosiaali- ja 
terveyslautakunta. Toimistotasoa alempien organisaatiotasojen 
muutoksia koskevasta päätösvallasta ei ole erikseen johtosäännössä 
määräyksiä. Johtosäännön 9 §:n mukaan osastopäällikölle kuuluu 
osaston johtaminen ja hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttaminen. 
Hallinto-oikeus totesi, että osastopäälliköllä oli johtosäännön 9 §:stä 
johdettu toimivalta toimintojen uudelleen järjestämisestä johtuen 
lakkauttaa lastensuojelutoimiston lastensuojelutarpeen arvioinnin 
jaokseen kuuluva nuorisoryhmä 1.1.2014 lukien. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta oli 11.3.2014 hylännyt perhe- ja sosiaalipalvelut -
osaston osastopäällikön päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. 

Helsingin kaupunki on kuntalain 97 §:n mukaisesti ilmoittanut hallinto-
oikeuden päätöksen olevan nähtävillä Helsingin kaupungin 
ilmoitustaululla 8.10-6.11.2015.

Virastopäällikkö Hannu Juvonen ilmoitti, että Helsingin käräjäoikeuden 
10.7.2015 antama tuomio jutussa, jossa oli syytettynä sosiaali- ja 
terveysviraston neljä lastensuojelun ja neljä perusterveydenhuollon 
työntekijää sekä kolme HUS:in lastenpsykiatrian työntekijää 
virkavelvollisuuden rikkomisesta, on lainvoimainen, koska tuomiosta ei 
ole valitettu hovioikeuteen. Syytteet liittyivät 8-vuotiaan tytön 
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asiakkuuteen Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 
erikoissairaanhoidossa vuonna 2012. Tuomion mukaan kaksi 
lastensuojelun työntekijää tuomittiin tuottamuksellisesta
virkavelvollisuuden rikkomisesta. Heistä toinen sai 25 päiväsakkoa, 
toinen jäi rangaistuksetta. Kaikki muut syytteet hylättiin.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen


