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2 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 7-422-19

HEL 2019-005563 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotietei-
den maisteri Kirsi Korhosen sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinume-
ro 035346, toimintayksikkö 396380, työpiste 800010) 1.6.2019 lukien 
3434,00 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

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 tuli avoimeksi 1.11.2018

Sosiaalityöntekijän virka (035346) on ollut julkisesti haettavana 25.2.- 
15.3.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoi-
sessa haussa.

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

Sosiaalipäivystyksen työskentelyssä on keskeistä kiireellisen palvelu-
tarpeen arvioiminen ja neuvonta sekä tilanteessa välttämättömien sosi-
aalipalvelujen toimeenpano. Sosiaalipäivystystyöhön kuuluu myös jat-
kopalveluihin ohjaaminen. Tehtävät painottuvat lastensuojelutilantei-
den, nuorten kriisitilanteiden sekä lähisuhdeväkivaltatilanteiden selvit-
tämisiin, mutta välitöntä sosiaalityön tarpeen arviointia ja dokumentoin-
tia tehdään kaikkien ikäryhmien osalta.

Sosiaalipäivystykselle kuuluu valmiussuunnitelman mukaisesti suuron-
nettomuusvalmius yhdessä kriisipäivystyksen kanssa. Sosiaali- ja krii-
sipäivystys on yhdenvertainen turvallisuustoimija muiden toimijoiden, 
kuten poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Keväällä 2019 valmistau-
dumme uuden hätäkeskusjärjestelmän (Erica) käyttöönottoon ja sen 
tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 
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Työ on kolmivuorotyötä ja sitä tehdään pari- ja tiimityönä. 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatti-
henkilölain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoi-
suus. 

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Virassa edellytetään laaja-alaista kokemusta sosiaalityöstä, erityisesti 
lastensuojelusta sekä kykyä kohdata kriisissä olevia asiakkaita. Lisäksi 
edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, kykyä tehdä pari- ja tiimityötä, kykyä 
toimia päivystyksellisissä moniviranomaistilanteissa sekä muissa enna-
koimattomissa tilanteissa, joissa tarvitaan kokonaisvaltaista ja nopeaa 
sosiaaliviranomaisen tekemää arviota. Tehtävässä edellytetään myös 
vastuullista työotetta ja sitoutuneisuutta työhön sekä hyviä dokumen-
tointitaitoja. 

Eduksi luetaan päivystystyön kokemus, Helsingin kaupungin palvelujen 
tuntemus sekä hyvä kielitaito.

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 kaikilla hakijoilla.

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun kolme hakijaa; Kirsi 
Korhonen, ********** Haastattelut pidettiin 2.4.2019, 4.4.2019 ja 
8.4.2019.

Haastattelun suorittivat sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mä-
keläinen sekä sosiaalipäivystyksen johtavat sosiaalityötekijät Kaisu Ke-
tola sekä Leena Vallinkoski.

Kirsi Korhonen on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1989 
ja hän on suorittanut sosiaalityöntekijän pätevöitymiskoulutuksen vuon-
na 1994. Hän on toiminut sosiaalityöntekijänä Espoon kaupungin maa-
hanmuuttoyksikössä vuosina 1994 - 1996 ja Helsingin Ensikoti ry:llä 
projektisosiaalityöntekijänä Mixeri-monikulttuuriprojektissa vuosina 
1996 - 1998. Kirsi Korhonen on työskennellyt sosiaalityöntekijänä Es-
poon kaupungilla kahdeksan vuotta ja seitsemän kuukautta tehden yh-
dennettyä työtä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Hän on työskennel-
lyt vuodesta 2007 Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sosiaalityön-
tekijänä työn jatkuessa edelleen. Hän on Valviran laillistama sosiaali-
työntekijä.
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********** on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2017.  
Hän on toiminut Turun kaupungilla sosiaalityöntekijän tehtävissä sijais-
huollon sosiaalityössä kahdeksan kuukautta sekä sosiaalipäivystyksen 
sosiaalityöntekijänä yhdeksän kuukautta. Hän on työskennellyt Helsin-
gissä Kallion palvelutarpeen arvioinnissa sosiaalityöntekijänä syys-
kuusta 2017 lähtien työn jatkuessa edelleen. Hän on Valviran laillista-
ma sosiaalityöntekijä.

********** on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2008. 
Hän on toiminut koulukuraattorina Oulun kaupungilla kolme vuotta sekä 
Muhoksen kunnassa sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja yhdenne-
tyssä sosiaalityössä viisi vuotta ja kolme kuukautta. Hän on toiminut 
vuosina 2014 - 2018 sosiaalityöntekijänä Oulun kaupungin sosiaalipäi-
vystyksessä ja kesäkuusta 2018 lähtien Vantaan kaupungin sosiaali- ja 
kriisipäivystyksessä sosiaalityöntekijänä työn jatkuessa edelleen. Hän 
on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

Kaikilla hakijoilla oli kokemusta sosiaalityöstä ja työskentelystä sosiaali-
työntekijänä lastensuojelussa sekä sosiaalipäivystyksessä. 

Kirsi Korhosella on yli kymmenen vuoden kokemus sosiaalipäivystys-
työstä Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Hänellä on 
kokemusta kriisissä olevien asiakkaiden kohtaamisesta sekä pari- ja 
tiimityön tekemisestä päivystyksellisissä tilanteissa. 

Hän on työskennellyt yli kahdeksan vuotta Espoossa perhekeskukses-
sa lastensuojelun sosiaalityöntekijänä tehden yhdennettyä työtä. Lisäk-
si hänellä on kokemusta työskentelystä monikulttuuristen perheiden ja 
maahanmuuttajien kanssa.

********** työskentelee tällä hetkellä sosiaalityöntekijänä Helsingin kau-
pungin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa ja tuessa. Hänellä 
on lisäksi alle vuoden (yhdeksän kuukautta) kokemus sosiaalityönteki-
jänä toimimisesta Turun sosiaalipäivystyksestä ja hän on toiminut vas-
tuusosiaalityöntekijänä Turussa sijaishuollon yksikössä kahdeksan 
kuukautta.

********** on yli viiden vuoden kokemus sosiaalipäivystystyöstä sekä 
Oulun kaupungilla että Vantaan kaupungilla, jossa hän työskentelee 
edelleen. Lisäksi hän on toiminut Muhoksen kunnassa sosiaalityönteki-
jänä tehden yhdennettyä työtä ja lastensuojelua yli viisi vuotta.

Haastatelluista kaikilla hakijoilla on kokemusta sosiaalipäivystystyöstä. 
Pisin kokemus sosiaalipäivystystyöstä on Kirsi Korhosella. Toimenku-
van vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota kriisissä olevan 
asiakkaan kohtaamiseen sekä kykyyn ja tapaan tehdä pari- ja tiimityö-
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tä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota hakijan työyhteisötaitoihin muutostilan-
teessa ja kehittämismyönteisyyteen.  

Hakemusten ja haastattelujen perusteella Kirsi Korhonen osoitti sosiaa-
lityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on pitkä ko-
kemus sosiaalipäivystystyöstä ja moniammatillisesta tiimityöstä. Haas-
tattelijoille muodostui näkemys siitä, että hän pystyy toimimaan sekä 
pari- että tiimityöntekijänä tuoden oman ammatillisen osaamisen esiin 
asiakaslähtöisesti.   

Kirsi Korhosella on pitkä kokemus kriisissä olevan asiakkaan kohtaa-
misesta, jonka katsotaan olevan eduksi kehitettäessä sosiaalipäivys-
tyksen ja kriisipäivystyksen välistä yhteistyötä haastattelussa kerrotun 
strategian mukaisesti. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus sosiaaliviran-
omaisen arvion tekemisestä ennakoimattomissa ja päivystyksellisissä 
moniviranomaistilanteissa. Haastattelun aikana Kirsi Korhonen toi esiin 
työyhteisötaitojaan työyhteisön muutostilanteessa sekä myönteistä 
suhtautumista tapaan tehdä työtä toisella tavalla. 

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella Kirsi Korhosella on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän 
viran hoitamiseen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä.

Lisätiedot
Pia Mäkeläinen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, puhelin: 310 43816

pia.makelainen(a)hel.fi
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