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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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 104 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Leena Turpeinen
vs. sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.07.2019.


