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§ 90
Nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikön 
avoimen viran hoito

HEL 2012-014060 T 01 01 01 01

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vastaava 
suunnittelija Merja Hovi määrätään hoitamaan alueellisten palvelujen 
osastopäällikön avointa virkaa 30.4.2013 saakka 4 746,86 euron 
mukaan määräytyvin kokonaiskuukausipalkkaeduin, kuitenkin 
kauintaan siihen saakka kunnes uusi virkaan valittu osastopäällikkö 
aloittaa tehtävässä.

Käsittely

Tommi Laitio: Esittelijä täydentää perustelun kappaletta (8) 
seuraavasti:
Koska viranhoito on tilapäistä, nuorisoasiainkeskus katsoo, että 
tehtävään voidaan valita myös henkilö, jolla ei ole muodollista 
pätevyyttä.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vastaava 
suunnittelija Merja Hovi määrätään hoitamaan alueellisten palvelujen 
osastopäällikön avointa virkaa 30.4.2013 saakka 4 746,86 euron 
mukaan määräytyvin kokonaiskuukausipalkkaeduin, kuitenkin 
kauintaan siihen saakka kunnes uusi virkaan valittu osastopäällikkö 
aloittaa tehtävässä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 § 793 myöntää Kari Naalisvaaralle 
eron nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikön 
virasta 1.11.2012 lukien.

Nuorisoasiainkeskus esittää, että vastaava suunnittelija Merja Hovi 
määrätään hoitamaan alueellisten palvelujen osastopäällikön avointa 
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virkaa määräaikaisesti 30.4.2013 saakka, kuitenkin kauintaan siihen 
saakka kunnes uusi virkaan valittu osastopäällikkö aloittaa tehtävässä.

Merja Hovi toimii vastaavana suunnittelijana nuorisoasiainkeskuksen 
alueellisten palvelujen osastolla. Hovi on aloittanut 
nuorisoasiainkeskuksen palveluksessa vuonna 1992 ja työskennellyt 
alueellisten palvelujen osaston kaikilla tasoilla. Hovilla on todistettua 
ammattilaisuutta sekä nuorisoalan kenttätyöstä että vaativista 
suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Hän on työyhteisössä arvostettu ja 
luotettu asiantuntija. Tehtävässään vastaavana suunnittelijana hän 
vastaa viraston suurimman osaston osaamisen kehittämisestä sekä 
toimii alueellisten palvelujen osaston toimiston esimiehenä. Hovi on 
myös osallistunut merkittävässä roolissa koko viraston strategiatyöhön.

Hovi on suorittanut nuorisotyön tutkinnon, yhteisöpedagogin tutkinnon 
ja kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon. Sivuaineinaan Helsingin 
yliopistossa hän on suorittanut opinnot johtamisesta, 
nuorisotutkimuksesta, sosiaalipolitiikasta ja sosiaalipsykologiasta. 
Hovin keskeneräinen pro gradu -tutkielma käsittelee 
nuorisotyöntekijöiden kokemuksia nuorisotyön arviointimallista. 

Helsingin kaupungin nuorisotoimen johtosäännön 13. pykälän mukaan 
”alueellisten palvelujen osaston ja keskitettyjen palvelujen osaston 
osastopäällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto 
tai Tampereen yliopistossa suoritettu nuorisotyön tutkinto, minkä lisäksi 
hänellä tulee olla tuntemusta nuorisotyöstä sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä”.

Hovin koulutus- ja työhistoria todistaa valmiudesta ja halukkuudesta 
kehittää omaa ja muiden osaamista sekä kyvystä suorittaa vaativia 
hallinto- ja johtamistehtäviä aikataulussa ja erinomaisin tuloksin. 
Työssään hän on analyyttinen ja rakentava.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että vaikka Hovi ei täytä tehtävän 
pätevyysvaatimuksia, hänellä on erinomaiset valmiudet viran 
väliaikaiseen hoitoon.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi


