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84 §
Määräys huollon tarpeen selvittämisestä gerontologisen sosiaali-
työn yksikön sosiaalityöntekijöille

HEL 2018-001651 T 05 00 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –pal-
velukokonaisuuden gerontologisen sosiaalityön yksikön johtavalla sosi-
aalityöntekijällä Anne Kuvajalla, erityissosiaalityöntekijä Eija Kaskihar-
julla ja sosiaalityöntekijöillä Leena Huovilalla, Anna Holilla, Kirsi Seppä-
Salosella ja Soile Turpeisella on sosiaalihuoltolain (710/1982) 41§:ssä 
säädetyin edellytyksin oikeus päästä huollon tarpeessa olevan henkilön 
asuntoon tai olinpaikkaan sekä oikeus tässä tarkoituksessa pyytää tar-
vittaessa virka-apua viranomaisilta.

Määräys päättyy, kun määräyksen kohteena olevan henkilön tässä 
päätöksessä mainittu virkasuhde päättyy, ellei määräystä peruta pää-
töksellä aiemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalihuoltolain 41 §:n 1 momentin mukaan sosiaalityöntekijällä on 
oikeus päästä huollon tarpeen selvittämiseksi sellaisen sosiaalihuollon 
ilmeisessä tarpeessa olevan henkilön asuntoon tai muuhun olinpaik-
kaan, jonka etu terveyden, kehityksen tai turvallisuuden vakavan vaa-
rantumisen vuoksi sitä välttämättä vaatii ja jonka sosiaalihuollon tarve 
ei ole muutoin selvitettävissä. 

Määräyksen sosiaalityöntekijälle edellä mainituin perustein henkilön 
asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi antaa sosiaalihuollon 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen määräämä johtava sosiaa-
lihuollon viranhaltija. 

Jos asuntoon tai olinpaikkaan pääseminen estetään, sosiaalityöntekijän 
tulee pyytää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettua virka-apua poliisiviranomai-
selta (sosiaalihuoltolain 41 §:n 2 momentti). 

Toimialajohtaja toteaa, että kaikilla päätöksen liitteessä näkyvillä sosi-
aalityöntekijöillä on gerontologisen sosiaalityön yksikössä edellä mainit-
tu oikeus.

Lisätiedot
Marjukka Pihlajamäki, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24389
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Liitteet

1 Gerontologisen sosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät_6.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Gerontologisen sosiaali-
työn vs. päällikkö
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