
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala

05.04.2022

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

62 §
Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla palvelukoko-
naisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle 11.4.2022 alkaen

HEL 2022-004728 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että 

********** 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan sijaisina toimivat si-
jaantulojärjestyksessä: 

 Arviointitoiminnan johtaja
 Helsingin sairaalan johtajalääkäri
 Etelän palvelualueen johtaja
 Idän palvelualueen johtaja
 Pohjoisen palvelualueen johtaja
 Lännen palvelualueen johtaja.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjes-
tyksessä: 

 Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja
 Terveysasemien johtajalääkäri
 Johtajahammaslääkäri. 

Hallintojohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä: 

 Hallintopäällikkö
 Talous- ja suunnittelupäällikkö
 Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö
 Tietohallintopäällikkö
 Hankintapäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen 

vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 Tukipalvelupäällikkö
 Viestintäpäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen 

vallan käyttöä edellyttävät tehtävät.

  

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti todeta, että 
edellä mainittujen päälliköiden ollessa estyneinä, palvelukokonaisuu-
den johtajan ja hallintojohtajan sijaisena toimii sosiaali- ja terveystoi-
mialan toimialajohtajan määräämä henkilö.
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Tämä päätös on voimassa 11.4.2022 alkaen toistaiseksi ja se korvaa 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 15.12.2021 tekemän pää-
töksen § 245.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja muuttaa 15.12.2021 (245 
§) tekemäänsä päätöstä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johta-
jan sijaisina viranhaltijatehtävissä toimivien sijaisten sijaantulojärjestys-
tä lännen palvelualueen johtajan hoitajan vaihtumisesta johtuen siten, 
että sijaisina toimivien sijaantulojärjestystä muutetaan.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja muuttaa 15.12.2021 
(245 §) tekemää päätöstä hallintojohtajan sijaisina virkatehtävissä toi-
mivien sijaisten osalta siten, että sijaisina toimivien sijaantulojärjestystä 
muutetaan.

Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan 
ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimiala-
johtajan määräämä viranhaltija.

Lisätiedot
Seija Petäjäaho, johdon assistentti, puhelin: 310 42605

seija.petajaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote
Asianosaiset
Palvleukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
Johdon assistentit (Jakelu edel-
leen oman toiminnan osalta)
Taloushallintopalvelut

.


