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2 § 
Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttäminen, työavain 7-637-17  
 
 
 
Päätös 

 
Lastensuojelutarpeen arvioinnin johtava sosiaalityöntekijä päätti 
ottaa koulutuksen ja kokemuksen perusteella valtiotieteiden mais-
terin ja sosiaalityön opiskelijan Emmi Ilona Akkilan sosiaalityönte-
kijän viransijaisuuteen ajalle 23.10.2017 – 21.8.2018 (vakanssinu-
mero 028144, toimintayksikkö 295200, työpiste 100040) 3260 eu-
ron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palk-
kaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.  

 
Koeaika on puolet virkasuhteen kestosta. 

 
Työhöntulotarkastusta ei tarvitse esittää.  

 
Päätöksen perustelut  
 

Sijaisuuden täyttämiseen ei tarvita täyttölupaa. 
 

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 028144) on ol-
lut julkisesti haettavana 12.9. – 26.9.2017 kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 

 
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstö-
hallinnon delegointipäätöksen 11.5.2017 § 13 mukaan sosiaali-
työntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä. 

 
Lastensuojelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijän tehtävänä on 
vastata Vuosaaren virka-aikaisesta lastensuojelun päivystyksestä 
sekä uusien asiakkaiden osalta palvelutarpeen arvioinnista. Las-
tensuojelun sosiaalityöntekijä toimii vastuusosiaalityöntekijänä pal-
velutarpeen arvioinneissa ja vastaa arviointiprosessin etenemi-
sestä lain edellyttämällä tavalla yhdessä työparinsa kanssa sekä 
toimii vuorollaan päivystäjänä. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu 
myös tarvittaessa kiireellisen tai avohuollon sijoituksen valmistele-
minen arvioinnin aikana. Lisäksi sosiaalityöntekijän vastuulla on 
lastensuojelun konsultaatio sekä ohjaus ja neuvonta.  

 
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuol-
lon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityön-
tekijän kelpoisuus. 
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Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjalli-
nen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito. 

 
Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuo-
den ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on 
suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön har-
joittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityönteki-
jän johdon ja valvonnan alaisena (12 §). 

 
Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

 
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaati-
vuuden mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus- ja 
viestintätaitoja. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä sekä val-
miutta pari- ja tiimityöskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutuksen ja 
dokumentoinnin taitoja. 

 
Eduksi luettiin kehittämismyönteisyys, Helsingin kaupungin organi-
saation tuntemus ja kokemus arviointi- ja lastensuojelutyöstä. 

 
Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Yhteenveto hakemuk-
sen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.  

 
Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla. 
 
Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun valtiotieteiden 
maisteri ja sosiaalityön opiskelija Emmi Ilona Akkila. Emmi Ilona 
Akkila on toiminut aiemmin Helsingin kaupungin lastensuojelussa 
laitoshoitoon sijoitettujen lasten vastuusosiaalityöntekijänä. Haas-
tattelussa Emmi Ilona Akkila osoitti omaavansa lastensuojelutar-
peen arvioinnissa tarvittavia taitoja pari- ja tiimityöskentelyyn ja ke-
hittämismyönteisyyttä. 

 
Koulutuksen, kokemuksen sekä soveltuvuuden perusteella valtio-
tieteiden maisterilla ja sosiaalityön opiskelija Emmi Ilona Akkilalla 
on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän sijaisuuden tehtävien 
hoitamiseen Vuosaaren arviointiyksikössä. 

 
 Lisätiedot 

Outi Harju-Koskelin, vs. johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62872 
outi.harju-koskelin@hel.fi 

                 
  

 
 

mailto:outi.harju-koskelin@hel.fi
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Liitteet 
  Hakijaluettelo, työavain 7-637-17 

 
 
 
Muutoksenhaku 

 
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta 

 
 
Otteet  

  Ote   Otteen liitteet 
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosi-

aali- ja terveyslautakunta                 
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosi-

aali- ja terveyslautakunta 
Henkilöstöasiantuntija 
Palvelukoordinaattori 
Johtava sosiaalityöntekijä 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

 

  Pöytäkirjan 2 §.  

 

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, velvol-

lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai-

nen) 

- kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-

nista. 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaa-

moon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 

päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kun-

nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä-

kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikai-

suvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 

vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikai-

suvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kau-

pungin sosiaali- ja terveyslautakunta. 

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 

 

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Postiosoite: PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 



HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja   
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA    
Lastensuojelu 12.10.2017  
Lastensuojelutarpeen arviointi/ 
Vuosaari 
Johtava sosiaalityöntekijä 

 
 
 

 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi   
PL 6000 Toinen Linja 4 A +358 9 310 5015  +358 9 310 42504   
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
sosiaalijaterveys@hel.fi 

00530 Helsinki 
www.hel.fi/sote 

    
 

 

 

Faksinumero: (09) 655 783 

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 

 

 

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama) 

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi) 

(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi) 

(09) 310 13703 (Sivistystoimi) 

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi) 

 

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 oi-

keutettu tekemään vaatimuksen 

- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyyn-

nöstä. 

Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 
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Outi Harju-Koskelin 
vs. johtava sosiaalityöntekijä 

 
 
 
 
  
  

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoit-
teessa www.hel.fi 30.10.2017. 

http://www.hel.fi/

