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3 § 
Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen Kalasataman psykiatrian poliklinikan 
sosiaalityöntekijän virkaan valinta, työavain 7-74-18  
 
 
 
Päätös 

Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen psykososiaalisen työn 
päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa 
osoitetun sopivuuden perusteella sosiaalityöntekijä Heljä Uimin 
sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 029155, toimintayksikkö 
396300, työpiste 100025) 1.4.2018 lukien 2938,11 euron 
tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määrätyin palkkaeduin ja 
viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei 
aseteta. 
 
Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. 
Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. 
 

Päätöksen perustelut 
 

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 029155) tuli avoimeksi 
1.4.2018, kun sosiaalityöntekijän toimen tilalle perustettiin virka. 
Sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 15.1.-
2.2.2018 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja 
ulkoisessa haussa. 

 
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän 
henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 25.1.2018 7 § mukaan 
sosiaalityöntekijän virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö. 
 
Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen Kalasataman psykiatrian 
poliklinikan varhaiskuntoutettavien työryhmän sosiaalityöntekijän 
tehtäviin kuuluu mm. sosiaalisen tilanteen arviointi ja selvittely, 
kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden, verkostojen 
ja omaisten kanssa. Sosiaalityöntekijä toimii työryhmässä 
sosiaalityön asiantuntijana. 
 
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän 
kelpoisuus. 
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Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen 
taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito. 
 
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän 
vaativuuden mukaista osaamista, hyvää dokumentointitaitoa, 
vuorovaikutustaitoja, valmiutta pari- ja tiimityöskentelyyn sekä 
Helsingin kaupungin hoito- ja palvelujärjestelmän hyvää tuntemista. 

 
Eduksi luettiin aikaisempi kokemus sosiaalihuoltolain mukaisesta 
päätöksenteosta, ryhmien ohjaamisesta sekä kiinnostuksesta ja 
kokemuksesta psykoosipotilaiden kanssa tehtävästä työstä.  
 
Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
 
Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 
 
Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: Heljä 
Uimi ja **********.  
 
********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on 
työskennellyt Auroran psykiatrisessa sairaalassa sosiaalityöntekijän 
tehtävissä kahdeksan vuoden ajan ja Niuvanniemen sairaalassa 22 
v. 4 kk. 
 
Heljä Uimi on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on 
työskennellyt sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungin ja Espoon 
kaupungin psykiatrian poliklinikoilla kolme vuotta ja viisi kuukautta. 
Noin vuoden ajan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 
terveys- ja päihdepalvelujen sairaalatoiminnoissa sekä Hus:n 
psykiatriakeskuksessa sosiaalityöntekijänä. Hän on myös 
työskennellyt aikuissosiaalityössä sekä vanhus- ja vammaistyössä.  
 
Heljä Uimin haastattelun suoritti psykososiaalisen työn päällikkö 
Kaisu Maunuksela ja johtava sosiaaliterapeutti Mari Luoto ja 
*********** haastattelun suoritti psykososiaalisen työn päällikkö Kaisu 
Maunuksela ja sosiaalityöntekijä Riitta Laine. 

 
Hakemusten ja haastattelujen perusteella molemmat haastatellut 
täyttivät viran kelpoisuusehdot. Kummallakin hakijalla on tehtävän 
vaativuuden mukaista osaamista, hyvää dokumentointitaitoa, 
vuorovaikutustaitoja, valmiutta pari- ja tiimityöskentelyyn sekä 
Helsingin kaupungin hoito- ja palvelujärjestelmän hyvää tuntemista. 
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Heljä Uimin eduksi kuitenkin luettiin työkokemus sosiaalihuoltolain 
mukaisesta päätöksenteosta ja kokemus sosiaalityöntekijän 
tehtävistä psykiatrisen avohoidon potilaiden parissa. ********** ei ole 
työskennellyt psykiatrisessa avohoidossa eikä hänellä ole 
kokemusta toimeentulotukipäätösten laatimisesta. 
 
Hakemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella 
Heljä Uimilla on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran 
tehtävien hoitamiseen Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen 
Kalasataman psykiatrian poliklinikalla. 
 

Lisätiedot 
Mari Luoto, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 72994  

mari.luoto@hel.fi 

 
Liitteet        

            1 Yhteenveto hakijoista 
 
Muutoksenhaku 
 
             Oikaisuvaatimusohje, Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
Otteet 
 
              Ote                     Otteen liitteet 
              Virkaan otettu  Oikaisuvaatimusohje, 

Viran muut hakijat   Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Tiedoksi   Taloushallintopalvelu 
Henkilöstöasiantuntija 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 

1 

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

 

  Pöytäkirjan 3 §.  

 

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 tiedoksisaan- 

nista. 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 

määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 

päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 

jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 

asetettu yleisesti nähtäväksi. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 

arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. 

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Postiosoite: PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

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 

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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              Kaisu Maunuksela 

               psykososiaalisen työn päällikkö 
 
 

                                  
 
 
 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa  
              osoitteessa www.hel.fi 9.3.2018. 
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