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5 §  
Kotihoidon ohjaajan viransijaisuuden täyttäminen, Lounainen kotihoitoyksikkö, Munkki-
niemi 2, työavain 7-1099-18 
 
Päätös 
 

Munkkiniemen palvelutalon johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuk-
sen ja haastatteluissa osoitetun sopivuuden perusteella sairaanhoitaja 
AMK Minna Colakin Munkkiniemi 2 kotihoidon ohjaajan viransijaisuu-
teen ajalle 3.9.2018 – 1.9.2019 (vakanssinumero 031807, toimintayk-
sikkö 397440, työpiste 100075) 2968,66 kuukausipalkan mukaan mää-
räytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin 
ehdoin.  
 
Koeaika on puolet viransijaisuuden pituudesta.  
 
Terveysselvitystä ei vaadita koska se on jo toimitettu. 
 
Varalle valitaan Kirsi Savinainen. 
  

Päätöksen perustelut 
 

Kotihoidon ohjaajan viransijaisuus tuli haettavaksi viranhaltijan virkava-
pauden ajalle 3.9.2018 – 1.9.2019. 
 
Kotihoidon ohjaajan viransijaisuus (vakanssinumero 031807) on ollut 
julkisesti haettavana 2.7.2018 – 23.07.2018 kaupungin sähköisen rek-
rytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palveluiden 
avoimet työpaikat internetsivulla. 
   
Sosiaali- ja terveystoimialajohtajan 25.1.2018 (7§) tekemän henkilöstö-
hallinnon delegointipäätöksen mukaan sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelut palvelukokonaisuudessa kotihoidon ohjaajan virkavapaan sijai-
sen ottaa palvelutalon johtaja. 
 
Kotihoidon ohjaajan tehtävänä on vastata oman lähipalvelualueensa 
kustannustietoisesta toiminnasta, asiakkaiden hoidosta ja palvelusta 
sekä kehittää palveluita yhdessä henkilöstön kanssa. Tehtävän menes-
tyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta kotihoidon esimies työstä 
ja kotihoidon tuntemusta sekä positiivista ja kehittämismyönteistä asen-
netta. Arvostamme valmentavaa johtamisotetta ja muutosvalmiutta.  
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Kotihoidon ohjaajan viran kelpoisuusehtona on terveystieteiden maiste-
rin tutkinto tai ylempi amk-tutkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamis-
opintoja vähintään 30 op tai erikoissairaanhoitaja (vanhamuotoinen) tai 
soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi 
vastaava opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskou-
lutuksella sekä Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaali-
huollon tai terveydenhuollon ammattihenkilönä. 
 
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen taito. 
 
Eduksi luettiin kokemus kotihoidon ohjaajan työstä tai vastaavasta koti-
hoidon esimiestehtävästä, Lean-johtamisesta ja kaupungin palvelujär-
jestelmän ja kotihoidossa käytössä olevien tietojärjestelmien tuntemi-
sen. 
 
Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä hahmottaa kotihoitotyön 
haasteita ja kehittämiskohteita sekä avointa, positiivista ja kehittä-
mismyönteistä asennetta.  
 
Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto. 
 
Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti yhteensä 14 hakijaa, joista 
kolme ei täyttänyt tehtävään vaadittavaa kelpoisuutta.  
  
Hakemusten perusteella kutsuttiin ryhmähaastatteluun 31.7.2018 viisi 
hakijaa. **********, **********, **********, Kirsi Savinainen ja **********. 
Kuudes haastatteluun kutsuttu Minna Colak oli estynyt ryhmähaastatte-
lupäivänä. 
 
Kaikilla haastatelluilla oli vaihtelevasti kokemusta kotihoidosta ja esi-
miestyöstä. Yksilöhaastatteluun kutsuttiin hakijat, jotka osoittivat ryh-
mähaastattelussa positiivista, avointa ja kehittämismyönteistä asen-
netta ja kiinnostusta kehittää kotihoitotyötä sekä yksi ryhmähaastattelu-
päivänä estynyt hakija. 
 
Yksilöhaastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, joista yksi hakija perui. Yk-
silöhaastattelussa 7.8.2018 haastateltiin kolme hakijaa, **********, Kirsi 
Savinainen ja **********. Minna Colak haastateltiin 14.8.2018, koska 
hän oli estynyt tulemaan ryhmähaastatteluun.  
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Yksilöhaastattelun 7.8.2018 suorittivat palvelutalon johtaja Heidi Parvi-
ainen, kotihoidon ohjaaja Minna Ahonen, kotihoidon ohjaaja Tarja Suo-
minen, kotiavustaja Eveliina Maijala ja lähihoitaja Anna Lepistö. Yksilö-
haastattelun 14.8.2018 suorittivat palvelutalon johtaja Heidi Parviainen, 
kotihoidon ohjaaja Tarja Suominen, kotihoidon ohjaaja Minna Ahonen, 
lähihoitaja Marjo Stenberg ja sairaanhoitaja Marika Rautiainen. 
 
********** on suorittanut sairaanhoitaja ammattikorkeakoulututkinnon 
vuonna 2014. Hän on työskennellyt Helsingissä kotihoidossa sairaan-
hoitajan tehtävissä vuodesta 2014 ja toiminut kotihoidon ohjaajan yk-
kössijaisena 1 vuotta ja 8 kuukautta sekä sijaistanut kotihoidon ohjaa-
jaa tämän poissa ollessa. 

 
Kirsi Savinainen on suorittanut sairaanhoitaja ylemmän ammattikorkea-
koulu tutkinnon vuonna 2015 ja sitä ennen sairaanhoitaja ammattikor-
keakoulututkinnon vuonna 2006 sekä lähihoitajan ammattitutkinnon 
vuonna 2000. Esimieskokemusta hänellä palvelupäällikön ja hoivako-
din päällikön tehtävistä yhteensä 1 vuosi ja vastaavan sairaanhoitajan 
tehtävästä ympärivuorokautisesta asumispalveluyksiköistä 1 vuosi ja 2 
kk. Kotihoidossa Vantaalla sairaanhoitajan tehtävissä ja tiimivastaa-
vana hänellä on kokemusta 3 vuotta ja 6 kuukautta. 
 
********** on suorittanut sairaanhoitaja ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon vuonna 2018 ja sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon 
vuonna 2006. Esimieskokemusta hänellä on kotihoidon ohjaajan viran-
sijaisuudesta 5 kuukautta. Kotihoidon työkokemusta hänellä on sai-
raanhoitajan tehtävissä 5 vuotta. 

 
Minna Colak on suorittanut sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkin-
non vuonna 2016 ja kotihoidon työkokemusta hänellä on lähihoitajana 
13 vuotta. Esimiestyökokemusta hänellä on kotihoidon ohjaajan ykkös-
sijaisena vuodesta 2013 vuoteen 2018. Hänellä on hyvä kaupungin pal-
velujärjestelmä tuntemus ja hyvä tietotekninen osaaminen. Hän on 
työskennellyt viimeiset puoli vuotta HelppiSeniorin asiakasohjaajana. 
Hän hahmottaa hyvin kotihoidon haasteita ja kehittämiskohteita. Hä-
nellä on avoin positiivinen ja kehittämismyönteinen asenne.  
  
Munkkiniemen palvelutalon johtaja päätti valita Munkkiniemi 2 kotihoi-
don ohjaajan viransijaisuuteen Minna Colakin ja valita varalle Kirsi Sa-
vinaisen. Minna Colakilla on pitkä kotihoito työkokemus ja riittävä koke-
mus kotihoidon esimiestehtävistä. Hänellä on hyvä tietotekninen osaa-
minen ja palvelujärjestelmätuntemus. Hän on kehitysmyönteinen ja hän 
hahmottaa hyvin kotihoidon kehittämishaasteet ja hänellä on koke-
musta näiden haasteiden parissa työskentelystä. 
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Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

 
Lisätiedot 
  Heidi Parviainen, va. palvelutalon johtaja, puhelin: 310 48615 
                        heidi.parviainen(a)hel.fi 
 
 

Liite  1 Hakijaluettelo, työavain 7-1099-18 

 
   

Muutoksenhaku 
 
  Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta  
 
Otteet 
  Ote  Otteen liitteet 

Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja  
terveyslautakunta 

Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja  
terveyslautakunta 

 
 
Tiedoksi   
  Palkkasihteeri 

Henkilöstöasiantuntija 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
1 
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
  Pöytäkirjan 5 § 
 

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 (asianosai-
nen) 

- kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 
 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä 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 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
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Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta. 
 
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 
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 
täyttää 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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Heidi Parviainen 
va. palvelutalon johtaja 

  Lounainen kotihoitoyksikkö 
 
 
 
 
 
 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.9.2018. 

  
 
 
 
     


