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152 §
Viranhaltijan nimikemuutos ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistus 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa

HEL 2019-010339 T 01 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti muuttaa sosiaalioh-
jaajan viran (vakanssi 036755) nimikkeen palveluneuvojaksi 1.1.2019 
lukien sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää sosiaaliohjaajan 
virkanimikkeen muuttamisesta palveluneuvojaksi (hallintosääntö 14 lu-
ku 1 § 2 mom. 9 kohta).

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 
selvitys, arviointi ja sijoitus -palveluun perustettiin uusi yksikkö, Helppi-
Seniorin Seniori-info. Yksikkö tarjoaa ikääntyneille ja heidän läheisil-
leen palveluneuvontaa ja aloittaa palvelutarpeen arvioinnin.

Yksikön tavoitteena on neuvoa ja ohjata ikääntyneelle kuntalaiselle oi-
keat palvelut oikeaan aikaan.

Kyseinen vakanssi on siirretty sisäisen hakumenettelyn perusteella uu-
teen yksikköön 27.11.2017 alkaen, ja henkilö on hoitanut Seniori-infon 
sosiaaliohjaan tehtävää siitä saakka. Palkka- ja nimikelausunto on saa-
tu 19.8.2019, jossa virkanimike ja tehtäväkohtainen palkka muutetaan 
vastaamaan nykyisiä tehtäviä. Henkilöstöjohtaja on vahvistanut 
19.8.2019 päätöksellään tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.1.2019 lukien 
(sisältää yleiskorotuksen 1.4.2019) 2597,45 euroa sekä nimikkeeksi 
palveluneuvoja. Palveluneuvoja -nimike kuvaa virkatehtävän sosiaa-
liohjaajan nimikettä paremmin. 

Virkanimikkeen muuttaminen koskee sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
velujen edellä mainittua sosiaaliohjaajan virkaa, joka on täytetty vaki-
naisesti. Henkilöä, jota virkanimikemuutos koskee, on kuultu henkilö-
kohtaisesti. Esitetyn virkanimikkeen muutoksesta aiheutuvaan lisäkus-
tannukseen on varauduttu yksikön budjetissa.

Lisätiedot
Pirre Liukkonen, vs. aluepäällikkö, puhelin: 310 23228

pirre.liukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ao. henkilö Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen johtaja
Taloushallintopalvelut
Henkilöstö- ja hyvinvointipalvelut
Selvitys, arviointi ja sijoituspalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 152 §.

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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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.11.2019.


