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99 §
Sosiaalityöntekijän virkanimikkeen muuttaminen sijoituksen sosiaa-
lityön yksikössä

HEL 2022-007698 T 01 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti muuttaa sijoituksen 
sosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 083372) 
nimikkeen johtavaksi ohjaajaksi 6.6.2022 alkaen.

Päätöksen perustelut

Sijoituksen sosiaalityön perhehoidon palveluiden alayksikkö vastaa las-
tensuojelulain mukaisen perhehoidon järjestämisestä. Sosiaalityönteki-
jän tehtävänä on ollut perhehoitajien vastuutyöntekijöinä toimivien so-
siaaliohjaajien tuki ja ohjaus. Sosiaalityöntekijän nimike muutetaan joh-
tavaksi ohjaajaksi, koska johtava ohjaaja vastaa paremmin tehtävän si-
sältöä kuin aiempi sosiaalityöntekijän nimike. Johtava ohjaaja tulee jat-
kossa toimimaan perhehoidon vastuutyöntekijöiden esihenkilönä. 

Esitetystä virkanimikkeen muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia, 
koska johtavan ohjaajan tehtäväkohtainen palkka on pienempi.

Henkilöstöpolitiikan johtaja on 10.2.2022 tehnyt päätöksen sosiaalityön-
tekijän nimikemuutoksesta johtavaksi ohjaajaksi ja johtavan ohjaajan 
tehtäväkohtaisesta palkasta. Kaupunginkanslia puoltaa nimikemuutosta 
10.2.2022.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 9 kohdan mukaan ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialajohtaja päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää muista 
toimialan viranhaltijoiden virkasuhteisiin liittyvistä asioista.

Lisätiedot
Aule Lille, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43645

aule.lille(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastensuojelu ja perhesosiaalityö
Taloushallintopalvelut
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Työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 99 §.

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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 15.06.2022.


