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2 §
Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun kahden sosiaalityöntekijän 
viran täyttäminen (työavain 7-125-17)

HEL 2017-007423 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden selvitys, 
arviointi ja sijoitus palvelun arviointitoiminnan johtaja päätti koulutuk-
sen, työkokemuksen sekä haastattelun perusteella valita Helsingin kau-
pungin palvelukseen sosiaalityöntekijän virkaan, 2938,11 euron tehtä-
väkohtaisen kuukausipalkan mukaan viranhoitomääräyksessä tarkem-
min määrätyin ehdoin seuraavat henkilöt:

Pukkila Reetta Elina, vakanssi nro 028523, 1.9.2017 lukien. Koeaikaa 
ei aseteta ja hän on jo aiemmin esittänyt arvion edellytyksistään hoitaa 
virkaan kuuluvia tehtäviä.

Mustaparta Eila Inkeri, vakanssi nro 032090, 1.8.2017 lukien. Koeaika 
on kuusi (6) kuukautta, joka päättyy 31.1.2018. Viranhaltijan on esitet-
tävä hyväksyttävä arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtä-
viä 30 päivän kuluessa palvelukseenottamista koskevan päätöksen tie-
doksisaannista lukien.

Virkojen toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveys-
toimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden 
selvitys, arviointi ja sijoitus palvelu.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virat (vakanssit 028523 ja 032090) ovat olleet julki-
sesti haettavina 19.5. – 2.6.2017 Helsingin kaupungin sähköisen rekry-
tointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 11.5.2017 tekemän henki-
löstöhallinnon delegointipäätöksen 13 § mukaan sosiaalityöntekijän va-
kinaiseen virkaan ottaa palvelun päällikkö.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 
817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän koulutus eli Suomes-
sa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi 
on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset 
opinnot sosiaalityössä. Lisäksi viran kielitaitovaatimuksena on hyvä 
suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttä-
vä suullinen taito.
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Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen asiantuntijuuteen ja ryhmätyös-
kentelyyn. Keskeistä on myös hyvät vuorovaikutustaidot sekä hyvä or-
ganisointikyky sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

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 4 henkilöä, joista 3 täytti kelpoisuusehdot. Ha-
kemusten perusteella yksilöhaastatteluun 5.6.2017 kutsuttiin Pukkila 
Reetta, Mustaparta Eila ja . **********

Haastattelut suorittivat arviointipäällikkö Riina Lilja sekä sosiaalityönte-
kijät Jaana Oja ja Jani Törmä.

Pukkila Reetta on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt 
Helsingin kaupungilla arviointi- ja kuntoutusosastolla 10 vuotta, josta 4 
vuotta ensin osastolla hoitotyössä sosiaaliohjaajana vuosina 2007 - 
2011 ja nyt 6 vuotta sosiaalityöntekijänä vuodesta 2011 sekä aiemmin 
vuosina 2006 – 2007 asunnottomien sosiaalipalveluissa sosiaaliohjaa-
jana.

Mustaparta Eila on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt 
Helsingin kaupungilla sosiaalityöntekijänä vuodesta 2016 sekä toiminut 
opettajana vuosina 2011 – 2016 Helsingin Diakoniaopistossa sekä CI-
MO palveluksessa 12 vuotta.

********** on valtiotieteiden kandidaatti eikä hänellä ollut vielä sosiaali-
työntekijän kelpoisuutta. Hän on toiminut määräaikaisissa sosiaalityön-
tekijän tehtävissä yli 10 vuotta Helsingin kaupungilla ja Hyvinkään kau-
pungilla sekä palveluohjaajana n. 2 vuotta Omaiset mielenterveystyön 
tukena.

Haastattelujen perusteella Pukkila Reetalla ja Mustaparta Eilalla on 
parhaat edellytykset selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun sosiaalityön-
tekijän viran tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.

Lisätiedot
Riina Lilja, arviointipäällikkö, puhelin: 310 56219

riina.lilja(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkoihin valitut Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Selvitys, arviointi ja sijoitus
Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut

.


