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124 §
Asioiden esittely sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa

HEL 2022-003201 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jaoston esittelijöinä ja heidän sijaisenaan toimivat 
seuraavat viranhaltijat:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden osalta toimialaansa kuuluvissa 
asioissa:

lastensuojelun johtaja (032588) lastensuojelun alle 18-vuotiaiden ja 
perhesosiaalityön palveluja koskevissa asioissa, ja hänen ollessa esty-
neenä, sijaantulojärjestyksessä: 
1.lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (032590) 
2.lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (032589)
3.lastenkotitoiminnan päällikkö (032303)
4.lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (035592)
5.lastensuojelupalvelujen päällikkö (032591)

nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja (026718) lastensuojelun 
yli 18- vuotiaiden jälkihuoltoa koskevissa asioissa sekä muissa vastuul-
laan olevissa asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyk-
sessä:
1.lännen aikuissosiaalityön päällikkö (032596)  
2.etelän aikuissosiaalityön päällikkö (084028)
3.idän aikuissosiaalityön päällikkö (032593)
4.pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö (032595)

pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö (032595) toimeentulotukea kos-
kevissa asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja (026718)
2.lännen aikuissosiaalityön päällikkö (032596)
3.etelän aikuissosiaalityön päällikkö (084028)

vammaistyön johtaja (026720) vammaispalveluja koskevissa asioissa, 
ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.vammaisten sosiaalityön päällikkö (026820)
2.vammaisten sosiaalityön eteläinen toimipiste1 johtava sosiaalityönte-
kijä (036687)
3.vammaisten sosiaalityön lännen ja pohjoisen toimipiste johtava sosi-
aalityöntekijä (083343)
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4.vammaisten sosiaalityön Itäkadun perhekeskus johtava sosiaalityön-
tekijä (035333)

perheiden erityispalvelujen päällikkö (031662) perheoikeudellisissa 
asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä: 
1.perheoikeudellisten asioiden päällikkö (036905) 

neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö (032586) lapsiperhei-
den kotipalvelua koskevissa asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, si-
jaantulojärjestyksessä:
1.ylihoitaja (020506) 

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuden osalta toimialaansa kuuluvissa 
asioissa:

psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja (032599), ja hänen ollessa esty-
neenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.ensilinjan palvelujen päällikkö (032600) 
2.päihdepalvelujen päällikkö (032601)
3.asumisen tuen päällikkö (036712)
4.psykoosipalvelujen päällikkö (032603)

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden osalta toimialaansa 
kuuluvissa asioissa:

vs. pohjoisen palvelualueen johtaja (032611) vanhuspalveluja koske-
vissa asioissa, ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.idän palvelualueen johtaja (032609)
2.etelän palvelualueen johtaja (032608)
3.Helsingin sairaalan johtajalääkäri (032612)
4.arviointitoiminnan johtaja (032559)

Asiakasmaksujen osalta toimialaansa kuuluvissa asioissa:

asiakasmaksupäällikkö (035804) asiakasmaksuja koskevissa asioissa, 
ja hänen ollessa estyneenä, sijaantulojärjestyksessä:
1.palveluesihenkilö (026799)
2.palveluesihenkilö (029900)

talous- ja suunnittelupäällikkö (035085) sijoitettujen lasten elatusavun, 
elatustuen, lapsilisän ja asiakasmaksun perintäpäätöksiä koskevissa 
asioissa.

Tämä päätös on voimassa 29.8.2022 alkaen toistaiseksi ja korvaa ai-
kaisemman esittelijöiden ja heidän sijaistensa määräämistä koskevan 
päätöksen 8.3.2022 § 40.

Päätöksen perustelut
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Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jaoston esittelijänä toimii sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja. 
Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n mukaan viranhaltija, joka toimii hallinto-
säännön mukaan esittelijänä, voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen vi-
ranhaltijalle.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto huolehtii eräistä sosiaali- ja ter-
veystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista 
(hallintosääntö 2 luku 19 §). Käytännössä nämä asiat ovat viranhaltijan 
tekemiä yksilöhuollon päätöksiä, joihin vaaditaan oikaisua sosiaalihuol-
tolain 50 §:n tai asiakasmaksulain 15 §:n 1 momentin perusteella. On 
perusteltua, että asian esittelijänä toimii pääsääntöisesti palvelun pääl-
likkö johtamansa toiminnan osalta.

Esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden vuoksi ja muutoksenhakijoi-
den yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että lastensuojelun ja 
perhesosiaalityön asioiden esittelystä vastaa lastensuojelun johtaja, jo-
ka tuntee parhaiten kyseisen toiminnan.

Lastensuojelun jälkihuoltoa koskevien asioiden esittelyn ja päätöksen-
teon yhtenäisyyden sekä muutoksenhakijoiden yhdenvertaisuuden 
kannalta on perusteltua, että esittelystä vastaa 18 vuotta täyttäneiden 
osalta nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, joka tuntee par-
haiten kyseisen toiminnan.

Edelleen esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden ja muutoksenhaki-
joiden yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että toimeentulotu-
kea koskevat asiat esittelee pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, joka 
vastaa toimeentulotukea koskevista asioista ja niiden kehittämisestä. 

Perheoikeudellisten ja lapsiperheiden kotipalvelun asioiden esittelyn ja 
päätöksenteon yhtenäisyyden sekä muutoksenhakijoiden yhdenvertai-
suuden kannalta on perusteltua, että perheiden erityispalvelujen pääl-
likkö, joka tuntee parhaiten kyseisen toiminnan, vastaa perheoikeudel-
lisista asioista ja neuvola- ja perhetyön päällikkö, joka tuntee parhaiten 
kyseisen toiminnan, vastaa lapsiperheiden kotipalvelua koskevista 
asioista.

Esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden vuoksi ja muutoksenhakijoi-
den yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalveluiden palvelukokonaisuuden osalta, jossa toiminta
on järjestetty palvelualuemallin mukaisesti, esittelystä vastaa sama 
palvelualueen johtaja kaikkien alueiden osalta.

Samoin esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden ja muutoksenhakijoi-
den yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että asiakasmaksuja 
koskevat asiat riippumatta siitä, onko päätökset tehty palvelukokonai-
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suuksissa vai toimialan hallinnossa, esittelee asiakasmaksupäällikkö. 
Poikkeuksena sijoitettujen lasten elatusavun, elatustuen, lapsilisän ja 
asiakasmaksun perintäpäätöksiä koskevat asiat esittelee talous- ja 
suunnittelupäällikkö.
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