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7 § 
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 7-1175-18 
 
 
Päätös   

Perheneuvolan päällikkö päätti ottaa koulutuksen ja työkokemuk-
sen perusteella sosiaalityöntekijä Sinikka Viitasen sosiaalityönte-
kijän virkaan (vakanssinumero 037584), työyksikköön 395140 
(Perheiden erityispalvelut), työpisteeseen 100001 (Perheneuvo-
la), alkaen 15.11.2018, tehtäväkohtaisen kuukausipalkan 3241,74 
€ mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä 
tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaika 6 kuukautta, päättyy 
14.5.2019. 
 
Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. 
Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista kos-
kevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. 

 
 

Päätöksen perustelut   
 

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.9.2018. Virka on ollut jul-
kisesti haettavana 6.8.2018 – 20.8.2018 kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstö-
hallinnon delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan sosiaalityön-
tekijän virkaan ottaa perheneuvolan päällikkö. 
 

 Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävänä on lakisääteinen 
kasvatus-ja perheneuvonnan sosiaalityö, sosiaalihuoltolain mu-
kainen palvelutarpeen arvio, erityisen tuen tarpeessa olevan lap-
sen vastuusosiaalityöntekijänä toimiminen, työn kehittäminen ja 
rakenteellinen sosiaalityö. 
 

 Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuol-
lon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 7§, 32§) mukainen 
sosiaalityöntekijän pätevyys. 
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Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjalli-
nen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.  
 

 Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaati-
vuuden mukaista osaamista. 
 
Eduksi luettiin kasvatus- ja perheneuvonnan hyvä tuntemus sekä 
muu lapsiperheiden parissa tehty vanhemmuuden ja perhesuhtei-
den tukea antava sekä lapsen ja nuoren mielenterveyttä edistävä 
sosiaalityö. Eduksi luettiin myös kasvatus- ja perheneuvonnan 
erikoistumiskoulutus sekä muu syventävä koulutus lasten, nuor-
ten ja perheiden kanssa tehtävästä hoidollisesta sosiaalityöstä.  
 
Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
 

 Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa, joista toinen veti hake-
muksensa pois. Jäljelle jäänyt hakija Sinikka Viitanen täyttää kel-
poisuusehdot, häntä on haastateltu 5.9.2018.  
 
Sinikka Viitanen on laillistettu sosiaalityöntekijä, jolla on myös 
psykoterapeutin pätevyys. Hän on 15 vuoden työkokemus perhe-
neuvojan työstä, lisäksi työkokemusta mm. lastensuojelusta sekä 
päihdehuollosta ja aikuisten mielenterveystyöstä sekä sosiaali-
asiamiehen tehtävästä. Hänellä on koulutus sekä yksilöpsykote-
rapiasta että perheterapiasta ja lisäksi kaksivuotinen työnohjaaja-
koulutus sekä kaksivuotinen sosiaali- ja terveysalan johtamiskou-
lutus. 
 
Ainoaksi jäänyt hakija täyttää erinomaisesti tehtävän edellytykset. 

 
Lisätiedot  

Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, puh. 09-310 58241, lee-
na.lehikoinen@hel.fi 

 
Liitteet   

Hakijaluettelo, työavain 7-1175-18 
 
Muutoksenhaku   

Oikaisuvaatimusohje, Sosiaali- ja terveyslautakunta 
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Otteet   
 

Ote  Otteen liitteet 
Virkaan otettu Oikaisuvaatimusohje, Sosiaali- ja ter- 
 veyslautakunta 
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, Sosiaali- ja ter-

veyslautakunta  
 

Tiedoksi   
Taloushallintopalvelu 

  Työnantajapalvelut 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
  Pöytäkirjan 7 §.  

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati-
muksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomio-
istuimeen. 
 

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 tie-
doksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaa-
moon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolo-
ajan päättymistä. 

 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi-
vän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi. 

 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosai-
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 

 
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. 
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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  
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 teke-
mään vaatimuksen  

- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot  
 

Pöytäkirja  
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyyn-
nöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 
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Leena Lehikoinen 
perheneuvolan päällikkö 
  
 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoit-
teessa www.hel.fi  9.10.2018. 
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