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115 §
Asioiden esittely sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa

HEL 2019-008283 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esit-
telijöinä ja heidän sijaisenaan toimivat seuraavat viranhaltijat:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden osalta toimialaansa kuuluvissa 
asioissa:

lastensuojelun johtaja (032588) lastensuojelua koskevissa asioissa, ja 
hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä: 
1.lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (032590)
2.lastensuojelupalvelujen päällikkö (032591) 
3.lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (032592)
4.lastenkotitoiminnan päällikkö (035303)
5.johtava sosiaalityöntekijä (083072)

pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö (032595) toimeentulotukea kos-
kevissa asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja (026718)
2.lännen aikuissosiaalityön päällikkö (032596)
3.etelän aikuissosiaalityön päällikkö (084028)

vammaistyön johtaja (026720) vammaispalveluja koskevissa asioissa, 
ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.vammaisten sosiaalityön päällikkö (026820)
2.vammaisten sosiaalityön itäisen toimipisteen johtava sosiaalityönteki-
jä (013857)

perhepalvelujen johtaja (032585) perheoikeudellisia asioita koskevissa 
asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
 1.kouluterveydenhuollon päällikkö (022523)

perhepalvelujen johtaja (032585) perheoikeudellisia asioita ja lapsiper-
heiden kotipalvelua koskevissa asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, 
sijaantulojärjestyksessä:
1.kouluterveydenhuollon päällikkö (022523)

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuden osalta toimialaansa kuuluvissa 
asioissa:

psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja (032599) ja hänen ollessa esty-
neenä, sijaantulojärjestyksessä:
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 1.päihdepalvelujen päällikkö (032601)
 2.mielialahäiriöpalvelujen päällikkö (032605)
 3.psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö (032600)

psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja (032599) ja hänen ollessa esty-
neenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.päihdepalvelujen päällikkö (032601)
2.mielialahäiriöpalvelujen päällikkö (032605)
3.ensilinjan palvelujen päällikkö (032600)

terveysasemien johtajalääkäri (026709) ja hänen ollessa estyneenä, si-
jaantulojärjestyksessä:
1.johtava ylilääkäri (020400)
2.johtava ylilääkäri (022100)
3.ylilääkäri (032597)

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden osalta toimialaansa 
kuuluvissa asioissa:

idän palvelualueen johtaja (032609) vanhuspalveluja koskevissa 
asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.etelän palvelualueen johtaja (032608)
2.lännen palvelualueen johtaja (032610)
3.arviointitoiminnan johtaja (032559)
4.kaupunginsairaalan johtajalääkäri (032612)
5.pohjoisen palvelualueen johtaja (032611)

Asiakasmaksujen osalta toimialaansa kuuluvissa asioissa:

asiakasmaksupäällikkö (035804) asiakasmaksuja koskevissa asioissa, 
ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.talous- ja suunnittelupäällikkö (035085)
2.asiakaspalveluvastaava (026799)

Tämä päätös on voimassa 1.9.2019 alkaen toistaiseksi ja korvaa aikai-
semmat esittelijöiden ja heidän sijaistensa määräämistä koskevat pää-
tökset 29.5.2017 § 18, 30.8.2017 § 52, 10.10.2017 § 74, 20.11.2017 § 
81, 12.12.2017 § 100, 21.9.2018 § 134, 12.10.2018 § 141 ja 20.6.2018 
§ 101.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jaoston esittelijänä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialajohta-
ja. Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n mukaan viranhaltija, joka toimii hal-
lintosäännön mukaan esittelijänä, voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen 
viranhaltijalle.

HL 51 §:n perusteella korjattu 3. 
kohdan nimike, BK 20.8.2019
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto huolehtii eräistä sosiaali- ja ter-
veystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista 
(hallintosääntö 2 luku 19 §). Käytännössä nämä asiat ovat viranhaltijan 
tekemiä yksilöhuollon päätöksiä, joihin vaaditaan oikaisua sosiaalihuol-
tolain 50 §:n tai asiakasmaksulain 15 §:n 1 momentin perusteella. On 
perusteltua, että asian esittelijänä toimii pääsääntöisesti palvelun pääl-
likkö johtamansa toiminnan osalta. 

Esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden vuoksi sekä asiakkaiden ja 
potilaiden yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalveluiden palvelukokonaisuuden osalta, jossa toi-
minta on järjestetty palvelualuemallin mukaisesti, esittelystä vastaa 
sama palvelualueen johtaja kaikkien alueiden osalta. 

Samoin esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden ja muutoksenhakijoi-
den yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että asiakasmaksuja 
koskevat asiat riippumatta siitä, onko päätökset tehty palvelukokonai-
suuksissa vai toimialan hallinnossa, esittelee asiakasmaksupäällikkö.

Edelleen esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden ja muutoksenhaki-
joiden yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että toimeentulotu-
kea koskevat asiat esittelee pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, joka 
vastaa toimeentulotukea koskevista asioista ja niiden kehittämisestä.

Lisätiedot
Birgitta Kimari, hallintosihteeri, puhelin: 310 60208

birgitta.kimari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Esittelijöiksi määrätyt Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
Hallintopäällikkö
Päätöksenteon tuen päällikkö
Valmistelun tuen päällikkö
Jaoston hallintosihteerit



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (5)
Sosiaali- ja terveystoimiala

08.08.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 115 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (5)
Sosiaali- ja terveystoimiala

08.08.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.08.2019.


