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Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla Neuvola ja per-
hetyön Lapsiperheiden kotipalvelun johtaville ohjaajille 14.10.2019 
alkaen
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Päätös

Neuvola ja perhetyön päällikön päätöksellä

- Etelän lapsiperheiden kotipalvelu 1 ja 3 johtavan ohjaajan 
  sijaisena toimii

      - johtava ohjaaja, Etelän lapsiperheiden kotipalvelu 2

- Etelän lapsiperheiden kotipalvelu 2 johtavan ohjaajan 
  sijaisena toimii

      - johtava ohjaaja, Etelän lapsiperheiden kotipalvelu 1

- Idän lapsiperheiden kotipalvelu 2 johtavan ohjaajan 
  sijaisena toimii

      - johtava ohjaaja, Idän lapsiperheiden kotipalvelu 3

- Idän lapsiperheiden kotipalvelu 3 johtavan ohjaajan 
  sijaisena toimii

     - johtava ohjaaja, Etelän lapsiperheiden kotipalvelu 2

- Lännen lapsiperheiden kotipalvelu johtavan ohjaajan 
  sijaisena toimii

     - johtava ohjaaja, Pohjoisen lapsiperheiden kotipalvelu 1 ja 2

- Pohjoisen lapsiperheiden kotipalvelu 1 ja 2 johtavan ohjaajan 
  sijaisena toimii         

     - johtava ohjaaja, Lännen lapsiperheiden kotipalvelu 1

- Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus- ja tilauspalvelun 
  johtavan ohjaajan, vakanssi  083351, sijaisena toimii

     - johtava ohjaaja, Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus- 
       ja tilauspalvelu, vakanssi 024634

- Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus- ja tilauspalvelun 
  johtavan ohjaajan, vakanssi 024634, sijaisena toimii
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    - johtava ohjaaja, Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus- 
      ja tilauspalvelu, vakanssi 083351

Samalla Neuvola ja perhetyön päällikkö totesi, että edellä mainittujen 
ollessa estyneinä johtavan ohjaajan sijaisena toimii 
Neuvola ja perhetyön päällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 14.10.2019 alkaen toistaiseksi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan työyk-
sikön esimiehen ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön 
päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija

Lisätiedot
Beata Angervo, toimistosihteeri, puhelin: 310 50424

beata.angervo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksikön päällikkö Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Sijaiseksi määrätyt Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Neuvola ja perhetyö/Asianosaiset
Taloushallintopalvelut/Palkkasihteerit


