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6 §
Sijaisten määrääminen perhe- ja sosiaalipalvelujen päälliköille 
1.3.2021 alkaen

HEL 2021-002552 T 00 01 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön -palvelun johtajan sijaisena 
toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- aikuisten sosiaalityön päällikkö (länsi) 

- aikuisten sosiaalityön päällikkö (pohjoinen) 

- aikuisten sosiaalityön päällikkö (etelä) 

- aikuisten sosiaalityön päällikkö (itä). 

Vammaistyön -palvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyk-
sessä:

- vammaisten sosiaalityön päällikkö 

- ostopalvelupäällikkö 

- vammaisten asumispalvelupäällikkö 

- vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö. 

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön -palvelun johtajan sijaisena toimi-
vat sijaantulojärjestyksessä:

- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (Lasup2) 

- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (Lasup1) 

- lastenkotitoiminnan päällikkö 

- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (Lassip) 

- lastensuojelupalvelujen päällikkö. 

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelun johtajan sijaisena toimi-
vat sijaantulojärjestyksessä:

- kouluterveydenhuollon päällikkö 
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- perheiden erityispalvelujen päällikkö 

- neuvola- ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö. 

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja totesi, että edellä mainittu-
jen ollessa estyneinä palvelun päällikön sijaisena toimii perhe- ja sosi-
aalipalvelujen johtajan nimeämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.3.2021 alkaen toistaiseksi ja korvaa per-
he- ja sosiaalipalvelujen johtajan 13.1.2020 tekemän päätöksen § 4.

Päätöksen perustelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja muuttaa tekemäänsä päätös las-
tensuojelun ja perhesosiaalityön -palvelun johtajan sijaisten osalta si-
ten, että sijaisina toimivien sijaantulojärjestystä muutetaan.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan palve-
lukokonaisuuksien johtaja päättää palvelujen päälliköiden sijaisuus jär-
jestelyistä ja hallintojohtaja päättää hallinnon palvelujen päälliköiden si-
jaisuusjärjestelyistä.
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