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104 §
Virkanimikkeen muuttaminen, kotihoidonohjaajien (3) virkaa ja joh-
tavan sosiaalityöntekijän avoin (1) virka, sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalveluissa

HEL 2019-007717 T 01 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti muuttaa kotihoido-
nohjaajien virkojen (vakanssit 028290, 026774, 026789) sekä johtavan 
sosiaalityöntekijän avoimen viran (vakanssi 035359) virkanimikkeet 
asiakkuuspäälliköksi 1.1.2019 lukien sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
veluissa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää kotihoidonohjaajien 
sekä johtavan sosiaalityöntekijän virkanimikkeiden muuttamisesta (hal-
lintosääntö 14 luku 1 § 2 mom. 9 kohta).

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen -
palvelukokonaisuuteen selvitys, arviointi ja sijoitus -palveluun perustet-
tiin uusi yksikkö, HelppiSeniorin asiakasohjaus. Yksikkö vastaa ikään-
tyneiden palvelutarpeiden arvioinnista ja palvelujen järjestämisestä. 
Yksikön tavoitteena on tuottaa ikääntyneelle kuntalaiselle oikeat palve-
lut oikeaan aikaan. Yksikössä tehdään kaikki ikääntyneiden palveluja 
koskevat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelupäätökset. 

Kyseiset vakanssit on siirretty sisäisen hakumenettelyn perusteella uu-
teen yksikköön 1.1.2018 alkaen ja henkilöt ovat hoitaneet asiakasoh-
jauksen esimiestehtävää siitä saakka. Palkka- ja nimikelausunto on 
saatu 3.7.2019, jossa virkanimike ja tehtäväkohtainen palkka muute-
taan vastaamaan nykyisiä tehtäviä. Henkilöstöjohtaja on vahvistanut 
3.7.2019 päätöksellään tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.1.2019 lukien (si-
sältää yleiskorotuksen 1.4.2019) 3682,69 euroa sekä nimikkeeksi 
asiakkuuspäällikkö, (liite 1 asiakkuuspäälliköiden palkka- ja nimikelau-
sunto).

Asiakkuuspäällikkö nimike kuvaa virkojen tehtäviä kotihoidonohjaajan 
ja johtavan sosiaalityöntekijän nimikkeitä paremmin. 

Virkanimikkeen muuttaminen koskee sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
velujen edellä mainittuja kotihoidonohjaajien virkoja, jotka on täytetty 
vakituisesti ja johtavan sosiaalityöntekijän avointa virkaa, joka on täy-
tetty määräajaksi. Nimike ja palkkamuutospäätöksen jälkeen avoimen 
asiakkuuspäällikön virka laitetaan julkiseen hakuun. Henkilöitä, joita 
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virkanimikemuutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti. Esitetystä vir-
kanimikkeenmuutoksesta aiheutuvat kustannukset katetaan toiminnan 
tehostumisella, joten lisäkustannuksia ei aiheudu.

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Henkilöstöjohtajan puolto virkanimikkeen ja palkan muutoksesta 
3.7.2019

2 Asiakkuuspäällikön pohjavakanssit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote
Ao. henkilöt
Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen johtaja
Selvitys, arviointi ja sijoitus -pal-
velu
Taloushallintopalvelut
Henkilöstö- ja hyvinvointipalvelut

.


