
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 (3)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/10
10.04.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 101
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan sijaisen määrääminen 
ajalle 17.–18.4.2018

HEL 2017-004997 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtajan sijaisena toimii sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuuden etelän palvelualueen johtaja (ja hänen varalla 
psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja) ajalla 17.–18.4.2018.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelän palvelualueen johtaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 14.2.2018 (§ 36) hyväksymän hallintosäännön 5 
luvun 10 §:n 4 momentin mukaan toimialajohtajan ollessa estyneenä 
hänen tehtäviään hoitaa toimialalautakunnan määräämä viranhaltija.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja ja kaikki sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan 10.10.2017 tekemällään päätöksellä (§ 266) toimiala-
johtajan sijaisiksi määräämät viranhaltijat (hallintojohtaja, terveys- ja 
päihdepalvelujen johtaja, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja ja sairaa-
la-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja) ovat virkamatkalla Tanskassa 
ajalla 17.–18.4.2018. Edellä mainitulle ajalle toimialajohtajan sijaiseksi 
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esitetään sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden 
etelän palvelualueen johtajaa. Etelän palvelualueen johtaja on ennen 
kaupungin johtamisjärjestelmän uudistusta toiminut toimialaa edeltä-
neen sosiaali- ja terveysviraston vs. osastopäällikkönä ja tehtävässään 
hän on tuolloin sijaistanut virastopäällikköä. Lisäksi esitetään, että psy-
kiatria- ja päihdepalvelujen johtaja toimii toimialajohtajan sijaisena siinä 
tapauksessa, että etelän palvelualueen johtaja on estynyt hoitamasta 
sijaisuutta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelän palvelualueen johtaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2017 § 266

HEL 2017-004997 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kumota kaupunginhallituksen joh-
tamisen jaoston päätöksen § 64 (8.5.2017) koskien sosiaali- ja terveys-
toimialan toimialajohtajan sijaisten määräämistä. Samalla sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan 
sijaisina toimivat 10.10.2017 alkaen sijaantulojärjestyksessä

 hallintojohtaja
 terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
 perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 08.05.2017 § 64

HEL 2017-004997 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti, että sosiaali- ja terveys-
toimialan toimialajohtajan sijaisina toimivat 1.6.2017 alkaen sijaantulo-
järjestyksessä:

 perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 
 terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 
 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
 toimialan hallintojohtaja. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi


