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130 §
Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla Helppiseniorin 
asiakasohjauksen työntekijöille

HEL 2019-010135 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palve-
lukokonaisuuden Helppiseniorin etelän asiakasohjaustiimin sosiaali-
työntekijät ********** on sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:ssä sääde-
tyin edellytyksin oikeus päästä huollon tarpeessa olevan henkilön asun-
toon tai muuhun olinpaikkaan sekä oikeus tässä tarkoituksessa pyytää 
tarvittaessa virka-apua poliisiviranomaiselta. Määräys päättyy, kun 
määräyksen kohteena olevan henkilön tässä päätöksessä mainittu vir-
kasuhde päättyy, ellei määräystä peruta päätöksellä 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 pää-
semiseksi antaa sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen määräämä johtava sosiaalihuollon 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 etelän asiakasohjaustiimissä edellä mainittu oikeus.

Lisätiedot
Nina Jokela, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 310 23316

nina.jokela(a)hel.fi

Liitteet

1 Lista sosiaalityöntekijöistä joilla oikeus huollon tarpeen selvittämiseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote
Sosiaalityöntekijät
Etelän asiakasohjausyksikkö

.


