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2 §
Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön hyväksyminen

HEL 2016-014105 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti hyväksyä sosiaali- ja 
terveystoimialan organisaatiota koskevat toimintasäännön määräykset 
liitteen mukaisesti. Toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Samalla sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti todeta, että 
toimintasääntöä täydennetään myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö tulee voimaan sekä sosiaa-
li- ja terveystoimiala aloittaa toimintansa 1.6.2017 kaupunginvaltuuston 
16.11.2016 § 291 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.

Uudessa johtamisjärjestelmässä 1.6.2017 alkaen kaupungin organisaa-
tiosta päätetään hallintosäännön mukaisesti kolmella tasolla. Kaupun-
ginvaltuusto päättää hallintosäännössä merkittävistä ja taloudellisesti 
laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista kuten 
toimialarakenteesta ja palvelukokonaisuuksista. Toimialalautakunta 
päättää toimialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatios-
ta (hallintosääntö 10 luku 1 §). Toimialajohtaja hyväksyy toimialan toi-
mintasäännön (hallintosääntö 14 luku 1 §), jossa mm. määritellään toi-
mialan organisaatio.

Toimialalautakunnat aloittavat työnsä 1.6.2017 jälkeen, josta syystä toi-
mialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta tekee 
päätökset kaupunginhallituksen johtamisen jaosto. Johtamisen jaosto 
päätti 17.10.2016 § 70 sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonai-
suuksia seuraavan tason organisaatiosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016 § 291 hyväksyessään 1.6.2017 
voimaan tulevan hallintosäännön, että toimialajohtajat voivat tehdä hal-
lintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä 
ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Sosiaali- ja terveystoimialan yksityiskohtaisesta organisaatiosta määrä-
tään toimintasäännössä. Toimintasäännön organisaatiota koskevat 
määräykset on toiminnan ja henkilöstöasioiden valmistelun sujuvuuden 
vuoksi syytä hyväksyä ennen toimintasäännön muita osia.
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Toimintasäännössä päätettävä kolmen palvelukokonaisuuden yksityis-
kohtainen organisaatio on nykyisen osastokohtaisen organisaation mu-
kainen. Muutoksena nykyiseen organisaatioon on kolmen nykyisen hal-
linnon osaston yhdistäminen yhdeksi toimialan hallinnoksi hallintosään-
nön mukaisesti (hallintosääntö 4 luku 9 §).

Kaikkien toimialojen hallintoa on syksyn 2016 työryhmävalmistelussa 
valmisteltu yhdenmukaiseksi hallinto- ja tukipalveluryhmän ja johtami-
nen ja koordinaatio -ryhmän linjausten mukaisesti. Valmistelussa on 
noudatettu kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 päättämiä johtamisjär-
jestelmän uudistamisen jatkovalmistelun periaatteita, kuten kaupunki-
kokonaisuuden ohjattavuus paranee ja kaupungin toiminnan tuottavuus 
ja kustannustehokkuus paranevat. Näiden periaatteiden toteuttamiseksi 
toimialojen hallintoa on yhdenmukaistettu ohjattavuuden parantamisek-
si ja hallinnon prosessien tehostamiseksi.

Hankintapalvelut muodostavat sosiaali- ja terveystoimialan hallinto- ja 
tukipalvelussa oman palvelunsa poikkeuksena muihin toimialoihin. 
Hankintojen määrä on muihin toimialoihin nähden merkittävä ja niillä on 
suuri kokonaistaloudellinen vaikutus toimialalle.

Nykyisin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelut -
osastolla sijaitseva kehittämisen ja toiminnan tuki hajautuu useampaan 
sosiaali- ja terveystoimialan hallinto- ja tukipalvelun yksikköön. Kehittä-
misen tuki sijoittuu osaksi henkilöstö- ja kehittämispalveluja ja tämän 
asemaa korostetaan palvelun muihin toimialoihin nähden poikkeavalla 
nimeämisellä.

Esimiesten määrä ei muutu tämän toimintasäännön päättämisellä.

Lisätiedot
Jaana Korpimies, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42925

jaana.korpimies(a)hel.fi
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintasääntö-Sosiaali- ja terveystoimiala-20170110
2 LIITE 1 Peso organisaatio
3 LIITE 2 Tepa organisaatio
4 LIITE 3 SKH organisaatio
5 LIITE 4 Hallinnon organisaatio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 2 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 13.01.2017.


