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Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että nuorten palvelujen ja ai-
kuissosiaalityön -palvelun johtajan, vammaistyön -palvelun johtajan, 
lastensuojelun -palvelun johtajan ja lapsiperheiden hyvinvointi ja -ter-
veys -palvelun johtajan sijaisina toimivat 19.3.2018 alkaen alla luetel-
lussa järjestyksessä:

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön -palvelun, nuorten palvelujen ja 
aikuissosiaalityön johtajan osalta:
- aikuissosiaalityön päällikkö (itä)
- aikuissosiaalityön päällikkö (pohjoinen)
- aikuissosiaalityön päällikkö (etelä)
- aikuissosiaalityön päällikkö (länsi).

Vammaistyön -palvelun vammaistyön johtajan osalta:
- vammaisten asumispalvelupäällikkö
- vammaisten sosiaalityön päällikkö
- vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö
- ostopalvelupäällikkö.

Lastensuojelun -palvelun lastensuojelun johtajan osalta:
- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (sijoituksen sosiaalityö)
- lastensuojelupalvelujen päällikkö
- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (lastensuojelutarpeen arviointi)
- lastenkotitoiminnan päällikkö
- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (avohuollon sosiaalityö).

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelun perhepalvelujen johta-
jan osalta:
- kouluterveydenhuollon päällikkö
- perheiden erityispalvelujen päällikkö
- neuvola- ja perhetyön päällikkö.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti todeta, että edellä  
mainittujen yksikön päälliköiden ollessa estyneinä, palvelun päällikön 
sijaisena toimii perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan määräämä henkilö.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan palve-
lukokonaisuuksien johtajat päättävät päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.
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Lisätiedot
Terttu Kosunen, hallintosihteeri, puhelin: 310 62402

terttu.kosunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palvelujen päälliköt Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Sijaisiksi määrätyt Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Hallintosihteerit Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Talpa, palvelukoordinaattori, 
palkkahallinnon palvelut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

.


