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17 §
Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttäminen, työavain 
7-632-19

HEL 2019-004955 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskun-
tatieteiden maisteri Eija Kuukasjärven johtavan sosiaalityöntekijän vi-
ransijaisuuteen (vakanssinumero 024922, toimintayksikkö 395220, työ-
piste 100040) ajalle 1.6.2019-31.5.2020 3901,13 euron tehtäväkohtai-
sen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoito-
määräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Eija Kuukasjärvelle määrätään kuuden kuukauden mittainen koeaika, 
joka päättyy  30.11.2019.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveystoi-
miala / Perhe- ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu / Lastensuojelun avo-
huollon sosiaalityö/Itäkeskus 2-alayksikkö.

Henkilö on jo esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus tulee avoimeksi 1.6.2019. 

Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 24933) on 
ollut julkisesti haettavana Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipal-
velun lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa ajalla 18.3.-
5.4.2019.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan johtavan sosiaalityön-
tekijän viransijaisuuteen ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on oman alayksikön lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijöiden esimiehenä toimiminen,  sosiaalityön joh-
taminen sekä työn kehittäminen myös kaupunkitasoisesti. Lisäksi joh-
tava sosiaalityöntekijä toimii alueellisissa verkostoissa ja työhön on de-
legoitu yksilöhuollon päätöksentekoa. 

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali-
huollon ammattihenkilölain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityön-
tekijän 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.
Tehtävässä tarvitaan lastensuojeluun liittyvän lainsäädännön, sosiaali-
turvajärjestelmän sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin  laa-
jaa tuntemusta ja asiakaslähtöistä ymmärrystä.

Lisäksi tarvitaan henkilöstöhallintoon ja asiakastyöhön liittyvää hyvää 
johtamistaitoa sekä kykyä valmistella ja tehdä niihin liittyviä päätöksiä. 
Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia 
asiantuntijana lastensuojelun verkostoissa. 

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

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 
kaikilla hakijoilla. 

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun kaikki hakijat: johtava 
sosiaalityöntekijä ********** , sosiaalityöntekijä ********** , sosiaalityön-
tekijä Eija Kuukasjärvi ja erityissosiaalityöntekijä ********** . Haastatteli-
joina toimivat lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Riitta Vartio ja johta-
va sosiaalityöntekijä Sanna Teiro.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri sekä perhetera-
peutti.  Lisäksi hän on suorittanut osaamisen  johtamisen verkkokurs-
sin, Helsingin yliopiston käytännön opettajakoulutuksen sekä Suomen 
Mielenterveysseuran kriisityön koulutuksen. Hän on työskennellyt Hel-
singin kaupungilla perheiden päihdeavokuntoutuksessa johtavana so-
siaalityöntekijänä kolme vuotta, perheneuvolan sosiaalityöntekijänä 
kolme vuotta kuusi kuukautta, erityissosiaalityöntekijänä lastensuojelun 
pitkäaikaisessa sijaishuollossa seitsemän vuotta neljä kuukautta, las-
tensuojelun sosiaalityöntekijänä kolme vuotta kuusi kuukautta, Helsin-
gin kaupunkilähetyksen lastenkodissa vastaavana ohjaajana seitsemän 
vuotta yksi  kuukautta. Hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityönteki-
jän ammatinharjoittamisoikeus.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, MSc in 
Social Policy ja  sosionomi (AMK). Hän on suorittanut Oivaopiston krii-
sityön erikoistumiskoulutuksen. Hän on työskennellyt Helsingin kau-
pungilla kahdeksan vuotta ja yhden  kuukauden lastensuojelun avo-
huollon sosiaalityöntekijänä, yksi vuosi ja yhden kuukauden perheneu-
volan sosiaalityöntekijänä, kaksi vuotta  vapaaehtoistyön koordinaatto-
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rina Irti huumeista ry:llä, neljä kuukautta ohjaajana ensikoti Helmiinas-
sa, yksi vuosi yhden kuukauden Vantaan kaupungilla Viertolan vastaa-
nottokodin  valvojana. Hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityönteki-
jän ammatinharjoittamisoikeus.

Eija Kuukasjärvi on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, so-
sionomi (AMK) sekä merkonomi. Hän on työskennellyt Helsingin kau-
pungilla palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijänä seitsemän vuot-
ta, lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä seitsemän kuukautta, 
työvoimaneuvojana Työ- ja elinkeinotoimistossa 11 vuotta seitsemän 
kuukautta. Hän on sijaistanut esimiestään palvelutarpeen arvioinnissa 
useita vuosia. Hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän am-
matinharjoittamisoikeus.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on suorittanut 
Suomen Mielenterveysseuran järjestämän kuntouttavan perhearvioin-
nin koulutuksen sekä Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämän kriisi-
työn koulutuksen. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla yhden 
vuoden kolme kuukautta lastensuojelun vastaanottolaitoksen erityisso-
siaalityöntekijänä, lastensuojelun sekä avohuollon ja että yhdennetyn 
työn sosiaalityöntekijänä neljä vuotta kahdeksan kuukautta, yhden 
vuoden ja seitsemän kuukautta projektityöntekijänä Kuntaliitossa. Hä-
nellä on  Valviran myöntämä  sosiaalityöntekijän ammatinharjoitusoi-
keus.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella Eija Kuukasjärvi osoitti johta-
van sosiaalityöntekijän tehtävissä edellyttäviä vahvuuksia.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota Hel-
singin sosiaali- ja terveystoimialan tuntemukseen, laaja-alaiseen las-
tensuojelun tuntemukseen sekä aikaisempaan kokemukseen lasten-
suojelun tehtävistä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuu-
den perusteella Eija Kuukasjärvellä on hyvät edellytykset johtavan so-
siaalityöntekijän viransijaisuuden hoitamiseen lastensuojelun avohuol-
lon sosiaalityön Itäkeskus 2-alayksikössä.

Lisätiedot
Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 56309

riitta.vartio(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-632-19

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta
Muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelu
Lastensuojelun sosiaalityön
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 17 §.

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 08.05.2019.


