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2 §
Selvitys, arviointi ja sijoitus -toimiston johtavan sosiaalityöntekijän 
viran täyttäminen (työavain 45-1272-16)

HEL 2017-000018 T 01 01 01 01

Päätös

Selvitys, arviointi ja sijoitus –toimiston arviointitoiminnan johtaja päätti 
koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelun perusteella valita yh-
teiskuntatieteiden maisteri Joana Anderssonin (vakanssinumero 
022070) 1.2.2017 lukien Helsingin kaupungin palvelukseen johtavan 
sosiaalityöntekijän virkaan 3402,85 euron tehtäväkohtaisen kuukausi-
palkan mukaan viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. 

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveysvi-
raston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston selvitys, arviointi 
ja sijoitus –toimisto, SAS-toiminta ja terveyssosiaalityö.

Koeaika on kuusi (6) kk ja päättyy 31.7.2017.

Viranhaltijan ei tarvitse esittää hyväksyttävää arviota edellytyksistään 
hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä, koska hän on sen jo esittänyt aiem-
min.

Joana Anderssonin ammattioikeushakemus on Valvirassa käsiteltävä-
nä. Hänellä on oikeus toimia tehtävässä ilman laillistusta tai nimikesuo-
jausta enintään 31.12.2017 saakka.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssi 022070) on ollut julkisesti 
haettavana 18.11. – 2.12.2016 Helsingin kaupungin sähköisen rekry-
tointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön 12.12.2016 tekemän henki-
löstöhallinnon delegointipäätöksen 179 § mukaan johtavan sosiaali-
työntekijän vakinaiseen virkaan ottaa toimistopäällikkö.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain

817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Lisäksi vi-
ran kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjalli-
nen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Lisäksi edellytetään kykyä hahmottaa prosessien toimintaa, hyviä vuo-
rovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, hyvää organisointikykyä sekä 
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aloitteellisuutta ja rohkeutta toimia. Tehtävän hoito edellyttää kykyä it-
senäiseen asiantuntijuuteen sekä ryhmätyöskentelyyn.

Eduksi katsottiin sairaalasosiaalityön kokemus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperiaatteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuk-
sen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viita-
taan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominai-
suuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteelli-
suuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin 
kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalais-
toiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä 
nuhteetonta käytöstä.

Hakuaikana virkaa haki 10 henkilöä ja kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. 
Yksi hakijoista veti hakemuksensa pois ennen ryhmähaastatteluja. Ha-
kemusten perusteella ryhmähaastatteluun 20.12.2016 kutsuttiin 
********** ja ryhmähaastatteluun 22.12.2016 kutsuttiin Joana Anders-
son, ********** Haastattelut suorittivat arviointitoiminnan johtaja Tuulikki 
Siltari ja arviointipäällikkö Riina Lilja.

Ryhmähaastattelujen perusteella kutsuttiin yksilöhaastatteluun 
29.12.2016 Joana Andersson, ********** ja 30.12.2016 **********

Haastattelut suorittivat arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari ja ar-
viointipäällikkö Riina Lilja.

Joana Andersson on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hä-
nellä on työkokemusta sairaaloiden sosiaalityöntekijänä vuosien 2010 - 
2016 ajalta Helsingin kaupungin Malmin sekä Herttoniemen sairaalas-
ta. Lokakuusta 2015 lukien hän on toiminut vastaavana sosiaalityönte-
kijänä Malmin sairaalassa noin vuoden ajan. Hänellä on työkokemusta 
lisäksi lastensuojelusta, varhaiskasvatuksesta, kotihoidosta ja vanhus-
tenhuollosta yhteensä noin 5 vuotta. Hän on tällä hetkellä työvapaalla 
omasta sosiaalityöntekijän toimestaan Malmin sairaalasta ja työskente-
lee sosiaalityöntekijän tehtävissä Haartmanin päivystyssairaalassa.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Työkoke-
musta on 24 vuoden ajalta sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungilla 
aikuis- ja vanhussosiaalityöstä. 7 vuoden ajalta on työkokemusta esi-
miestyöstä Kaupungin sairaalasta sekä 2 vuoden ajalta työkokemusta 
Kaupungin sairaaloiden sosiaalityön kehittämiskoordinaattorin tehtä-
västä. Hänen vahvuutena on ennen kaikkea kehittämistyössä. Hän 
työskentelee tällä hetkellä Helsingin kaupungin Malmin sairaalassa 
vastaavana sosiaalityöntekijänä vakituisesti.
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********** on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Työkokemusta hä-
nellä on sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtajana Kouvolan kaupungissa 
3 v., Helsingin sosiaalipäivystyksessä johtavana sosiaalityöntekijänä 
vuosina 1998 – 2009, josta n. 7-10 v. ammatilliset esimiestehtävät ja 
kehittämistyöt Helsingin kaupungilla, päivystävänä sosiaalityöntekijänä 
1 v ja 3 kk sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä 3 v ja 7 kk. Hänellä 
on vahva muutosjohtamisen tuntijuus mutta varsinainen sairaaloiden 
sosiaalityön tuntemus häneltä puuttuu.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden lisensiaatti. Hän on toiminut 
sosiaalityöntekijänä asunnottomien palveluissa vuosina 1997 – 2000 ja 
ruotsinkielisissä palveluissa vuosina 2005 – 2012. Sosiaalityöntekijänä 
hän on ollut 2012 – 2013 toimeentulotuki, päihdehuolto ja sosiaalinen 
muutostyö. Tällä hetkellä hän työskentelee jaostovalmistelijana vuo-
desta 2013 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Sosiaali-
työntekijänä työskennellessään hän on aina toiminut esimiehensä en-
simmäisenä sijaisena mutta varsinainen esimiehisyys puuttuu. Myös 
sairaaloiden sosiaalityökokemusta hänellä ei ole. **********

Hakuilmoituksessa edellytimme virkaan valittavalta hyviä yhteistyö- ja 
ryhmätyötaitoja. Hakijat Joana Andersson ja ovat molemmat toimineet 
vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävässä Kaupungin sairaalassa ja hei-
dän yhteistyö- ja ryhmätyötaitonsa tunnetaan tämän pohjalta. Vertailus-
sa Joana Anderssonilla katsotaan olevan parhaimmat yhteistyö- ja ryh-
mätyöskentelytaidot ja hän nauttii laajasti työntekijöiden, yhteistyö-
kumppaneiden ja esimiesten luottamusta.

Hakuilmoituksessa edellytimme virkaan valittavalta hyviä yhteistyö- ja 
ryhmätyötaitoja. Hakijat Joana Andersson ja ********** ovat molemmat 
toimineet vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävässä Kaupungin sairaa-
lassa ja heidän yhteistyö- ja ryhmätyötaitonsa tunnetaan tämän pohjal-
ta. Vertailussa Joana Anderssonilla katsotaan olevan parhaimmat yh-
teistyö- ja ryhmätyöskentelytaidot ja hän nauttii laajasti työntekijöiden, 
yhteistyökumppaneiden ja esimiesten luottamusta.

Joana Anderssonin eduksi luetaan myös monipuolisin kokemus eri sai-
raaloiden sosiaalityöstä, josta osa myös esimiestehtävässä. Hänellä on 
hyvät vuorovaikutustaidot ja rohkeutta ottaa johtajuutta. Vahvuutena li-
säksi hänellä on Helsingin vanhuspalvelujen palvelurakenteen tunte-
mus. Joana Andersson osoittautui henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 
ja yhteistyötaidoiltaan soveltuvimmaksi johtavan sosiaalityöntekijän vir-
kaan. Myös ryhmä- ja yksilöhaastattelujen perusteella Joana Andersso-
nilla on parhaat edellytykset selvitys, arviointi ja sijoitus -toimiston joh-
tavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien menestykselliseen hoitami-
seen.

Lisätiedot

HL 51 §:n perusteella korjattu 
hakijan nimi oikeaan kohtaan 
tekstiä, KR 18.1.2017

HL 51 §:n perusteella korjattu 
hakijan nimi oikeaan kohtaan 
tekstiä, KR 18.1.2017
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Riina Lilja, arviointipäällikkö, puhelin: 310 56219
riina.lilja(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Selvitys, arviointi ja sijoitus
Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelu/palkat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
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, 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 päättymis-
tä.

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, 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:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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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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Riina Lilja
vs. arviointitoiminnan johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 13.01.2017.


