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2 § 
Sosiaalityöntekijän sijaisuuden täyttäminen 
Työavain 7-127-18 

 

 
 
Päätös 
  

Johtava sosiaalityöntekijä päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja 
haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosiaalityön opiskelija 
Minna Uusimäen sosiaalityöntekijän viran sijaisuuteen ajaksi 5.3.–
31.5.2018 (vakanssinumero 035323, toimintayksikkö 395620, työpiste 
100070) 2938,12 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrä-
tyin ehdoin. Koeaika päättyy 16.4.2018. 

 
Päätöksen perustelu 
 
 Sosiaalityöntekijän virkavapaan sijaista haetaan kolmen kuukauden 

opintovapaan sijaisuuteen. 
 
 Sosiaalityöntekijän virka on vapautettu täyttölupamenettelystä. 
  

Virkavapaan sijaisuus (vakanssinumero 035323) on ollut julkisesti haet-
tavana Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja 
ulkoisessa haussa ja te-palvelujen sivuilla ajalla 22.1.–5.2.2018. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan sosiaalityöntekijän vir-
kavapaan sijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä. 
 

 Sosiaalityöntekijän tehtävänä nuorten tiimissä on vastata 16–29-vuoti-
aiden nuorten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Työhön sisältyy sosi-
aalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön 
suunnitelmien laatiminen ja niiden seuranta sekä täydentävästä ja eh-
käisevästä toimeentulotuesta päättäminen. Työn pääpaino on suunni-
telmallisessa sosiaalityössä erityistä tukea tarvitsevien nuorten aikuis-
ten kanssa. 

 
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatti-
henkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoi-
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suus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjalli-
nen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Kelpoisuusehdot 
täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti 
enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla hen-
kilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopin-
not sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun. 
 

 Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää valmiutta pari- ja tii-
mityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä dokumentointitaitoja, 
valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja soveltuvuutta tehtävään. 
Eduksi luetaan aikaisempi kokemus nuorten aikuisten sosiaalityöstä, 
valmius kehittämistyöhön sekä Helsingin kaupungin organisaation tun-
temus. 
 
Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
 

 Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

 
Yksi hakija täytti virkaan vaadittavan sosiaalihuollon ammattihenkilölain 
(7§, 32§) mukaisen kelpoisuusehdon ja kaksi hakijaa täytti viransijai-
suuteen vaadittavan kelpoisuusehdon.  

 
Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Minna Uusimäki 
5.2.2018. Haastattelun suoritti johtava sosiaalityöntekijä Katri Schrode-
rus. 
 
Minna Uusimäki täyttää viransijaisuuteen vaadittavan kelpoisuusehdon. 
Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Hän on suorit-
tanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän 
käytännön harjoittelun. Hän on suorittanut syventävät opinnot lukuun 
ottamatta pro gradu tutkielmaa, jonka hän jättää tarkastettavaksi ke-
väällä 2018. Hän on suorittanut sosiaalityön harjoittelun Vantaan maa-
hanmuuttajapalveluissa sekä Helsingin Työvoiman palvelukeskuk-
sessa. Hän hallitsee ATJ-asiakastietojärjestelmän. Muuta työkoke-
musta hänellä on muun muassa henkilöstövastaavan ja vastaavan 
myyjän työstä.  
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Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sopi-
vuuteen työskennellä nuorten kanssa sekä asiakas- ja vuorovaikutus-
taitoihin. Minna Uusimäki on sopiva nuorten kanssa työskentelyyn ja 
hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot.  
 
Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelun perusteella Minna Uusi-
mäellä on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran sijaisuuden hoi-
tamiseen lännen nuorten sosiaalityössä. 

 
Lisätiedot   

Katri Schroderus, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin 310 41208 
    katri.schroderus@hel.fi 

 
Liitteet    

1 Hakijaluettelo, työavain 7-127-18 
 
  
Muutoksenhaku  
  Oikaisuvaatimusohje, Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
 
Otteet   Ote   Otteen liitteet 

Viransijaisuutta hakeneet Oikaisuvaatimusohje  
     Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 
Tiedoksi       

Lännen aikuissosiaalityö 
Henkilöstöasiantuntija 
Palkkasihteeri 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
1  
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI  
 

Pöytäkirja 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, 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 päätty-
mistä.  

 
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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

 
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, vapun-päivä, 
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 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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Katri Schroderus 

  johtava sosiaalityöntekijä 
 
 
 
 
  
  

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.2.2018. 
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