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6 §
Sosiaali- ja terveystoimialan tukipalvelujen turvallisuus ja riskien-
hallinta –yksikön ja aulapalvelut –yksikön varallaolojärjestelmän 
käyttöönotto ajalla 13.1.-31.12.2022

HEL 2022-000297 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että tukipalvelujen 
turvallisuus ja riskienhallinta –yksikössä ja aulapalvelut -yksikössä ote-
taan käyttöön varallaolojärjestelmä 13.1.2022 - 31.12.2022. Varallao-
losta maksetaan varalla-olokorvaus, jonka suuruus on kultakin varallao-
lotunnilta 25% korottamattomasta tuntipalkasta.

Päätöksen perustelut

Turvallisuuteen liittyvien palvelujen tarve voi eskaloitua normaalin työ-
ajan ulkopuolella tapahtuvana aikana. Tarve voi olla esimerkiksi toimiti-
lan tai turvateknisen järjestelmän korjausta edellyttävä palvelu tai se voi 
olla suunnittelutehtävä joka liittyy esimerkiksi varautumiseen tai toimin-
nan jatkuvuuteen. Covid 19 -pandemian hoitamiseen liittyneitä konk-
reettisia tehtäviä ovat olleet perustamis-, vartiointi –ja suunnittelutehtä-
vät.

Varallaolojärjestelmällä ei ole tarkoitus muuttaa toimintavastuita vaan 
varallaolopalveluna suoritetaan sellaisia toimenpiteitä, joita voidaan pi-
tää kriittisenä herätteen välittävälle toiminnolle. Varallaolija tarkastaa 
myös onko ulkoisen palvelun tuottajalla häiriötilanteen hoitamiseen liit-
tyvää varallaoloa. 

Varallaolojärjestelmän ohjeistuksesta ja ylläpidosta vastaa turvallisuus- 
ja riskienhallinta -yksikkö, joka koordinoi muutoinkin toimialan varautu-
mista. 

Varallaolojärjestelmän keskimääräiset kulut ovat kuukaudessa noin 
1700 euroa, minkä lisäksi maksetaan tarvittaessa erillinen korvaus työ-
ajan ulkopuolella tehdystä työstä. 

Varallaolijan tulee varallaolonsa aikana viivytyksettä vastata puheli-
meen sekä tarvittaessa saapua kahden tunnin kuluessa Kallion virasto-
talolle tai muuhun tarvittavaan paikkaan, joka liittyy tehtävän toteutta-
miseen.

Varallaoloa suoritetaan arkisin klo 16:00 – 22:00 sekä arkipyhinä ja vii-
konloppuisin klo 8:00 -22:00.
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Viranhaltijan/työntekijän kanssa tehdään sopimus varallaoloon osallis-
tumisesta.

Henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan toimiala-
johtaja päättää varallaolojärjestelmästä. 

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 momentin 10 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialajohtaja päättää 
tai hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää muista toi-
mialan henkilöstöasioista. 

Lisätiedot
Jaakko Heinilä, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 52167

jaakko.heinila(a)hel.fi

Liitteet

1 Varallaolo-ohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hallinto
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Taloushallintopalvelut

.


