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5 §
Virkasuhteen täyttäminen, sosiaalityöntekijän virka, työavain 7-260-
19

HEL 2019-003091 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotietei-
den maisteri Minna Cukursin sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinu-
mero 039261, toimintayksikkö 395220, työpiste 100160) 1.4.2019 lu-
kien 3495,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräy-
tyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin eh-
doin. 

Minna Cukursille ei aseteta koeaikaa.

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 on tullut avoimeksi 1.3.2019 lukien. 

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 039261) on ollut julkisesti 
haettavana Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi 
työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa ajalla 4. – 20.2.2019. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 7 § mukaan sosiaalityöntekijän vir-
kaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lapsen asioista 
vastaavana sosiaalityöntekijänä ja johtaa asiakaslapsen lastensuojelun 
asiakasprosessia. Tehtävässä toimiminen vaatii kokemusta lastensuo-
jelutyöstä ja kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä. 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän 
kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen 
taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.
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Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toi-
mintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostois-
sa. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloit-
teisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia 
muuttuvissa tilanteissa. 

Eduksi luettiin aikaisempi kokemus lastensuojelun sosiaalityöntekijän 
työstä. 

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

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

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla, joka kutsuttiin 25.2.2019 järjes-
tettyyn haastatteluun, jossa haastattelijoina toimivat johtava sosiaali-
työntekijä Tiina Nurminen ja johtava sosiaalityöntekijä Silja Remes. 
Kolme hakijaa ei täyttänyt asetettuja kelpoisuusehtoja. 

Minna Cukurs on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Minna Cu-
kursilla on tehtävän edellyttämä sosiaalityöntekijän kelpoisuus, vaadit-
tava kielitaito sekä työkokemusta lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työstä. Minna Cukurs on työskennellyt Helsingin kaupungin Pohjoisen 
lastensuojelun Malmin toimipisteessä lastensuojelun sosiaalityöntekijä-
nä 4.1.2018 lukien määräaikaisessa työsuhteessa. Minna Cukurs on 
toiminut lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja johtanut 
asiakaslasten lastensuojelun asiakasprosesseja. Hän on aiemmin 
työskennellyt Neljä Astetta –yrityksessä perhetyöntekijänä 1.11.2011 – 
31.10.2012, Lohjan kaupungin Nuorten vastaanoton ohjaajana 
1.1.2013 – 30.11.2015 sekä Lohjan kaupungilla perhetyöntekijänä 
1.12.2015 – 16.8.2016.

Sosiaalityön opintoihin kuuluvan harjoittelun Minna Cukurs on suoritta-
nut Helsingin kaupungin Pohjoisen lastensuojelun Malmin toimipistees-
sä (3 kk). Minna Cukurs on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

Minna Cukurs omaa sosiaalityöntekijän pätevyyden, ja hän on työs-
kennellyt sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungin Pohjoisen lasten-
suojelun Malmin toimipisteessä 4.1.2018 lukien. Hän on toiminut lap-
sen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja johtanut asiakaslasten 
lastensuojelun asiakasprosesseja. Työssään Minna Cukurs on osoitta-
nut hyvää ammattitaitoa ja valmiutta lastensuojelun sosiaalityön tehtä-
vien omaksumiseen. Minna Cukurs on osoittanut kykenevänsä itsenäi-
seen työskentelyyn, päätöksentekoon, työn organisointiin, keskeneräi-
syyden sietämiseen ja hyvään verkostoyhteistyöhön. Minna Cukurs on 
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osoittanut omaavansa erinomaiset vuorovaikutus- ja dokumentointitai-
dot ja olevansa yhteistyökykyinen ja sitoutunut asiakastyöhön. Työyh-
teisössä Minna Cukurs on osoittanut erinomaisia valmiuksia pari- ja tii-
mityöskentelyyn. 

Hakemuksen perusteella Minna Cukurs osoitti sosiaalityöntekijän teh-
tävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti lastensuojelun sosiaalityön 
sisällön tuntemusta ja työkokemusta, työn organisointikykyä, hyviä vuo-
rovaikutus- ja dokumentointitaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskente-
lyyn ja päätöksentekoon.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella Minna Cukursilla on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän 
viran tehtävien hoitamiseen Pohjoisen lastensuojelun avohuollon sosi-
aalityön yksikössä.

Lisätiedot
Silja Remes, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 58699

silja.remes(a)hel.fi

Liitteet

1 hakijat, työavain 7-260-19

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä
Taloushallintopalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 5 §.

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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:
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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)

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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Riitta Vartio
lastensuojelun sosiaalityön 
päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.03.2019.


