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57 §
Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun ostopalvelupäällikön viran 
täyttäminen, työavain 7-1632-18

HEL 2018-012051 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuk-
sen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella 
terveystieteen maisteri Kristiina Matikaisen sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalvelut -palvelukokonaisuuden selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun 
ostopalvelupäällikön virkaan (vakanssinumero 027983, toimintayksikkö 
397100, työpiste 100000) 1.4.2019 lukien 4346,94 euron tehtäväkohtai-
sen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoito-
määräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaika päättyy 5.8.2019.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valitun terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun ostopalvelupäällikön virka tulee 
avoimeksi 1.4.2019 viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Virkaan valittu 
hoitaa tehtävää viran vuosiloman sijaisena ajalla 10.12.2018 - 
31.3.2019 arviointitoiminnan johtajan päätöksellä 22.11.2018 § 44. So-
siaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon 
delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan selvitys, arviointi ja sijoitus 
–palvelun ostopalvelupäällikön viran vuosiloman sijaiseksi ottaa selvi-
tys, arviointi ja sijoitus -palvelun arviointitoiminnan johtaja.

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun ostopalvelupäällikön virka (va-
kanssinumero 027983) on ollut julkisesti haettavana 21.9. – 5.10.2018 
kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haus-
sa ja www.Te-palvelut.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 
23.9.2018 ja LinkedIn-palvelussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan selvitys, arviointi ja si-
joitus –palvelun ostopalvelupäällikön virkaan ottaa sairaala-, kuntoutus- 
ja hoivapalvelujen johtaja.

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun ostopalvelupäällikkö vastaa tiimin 
kokonaisuudesta ja tekee laaja-alaista yhteistyötä sekä yksityisten pal-
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veluntuottajien että sosiaali- ja terveystoimialan sisäisten toimijoiden 
kanssa. Lisäksi hän osallistuu kilpailutusten valmisteluun yhdessä han-
kintapalvelujen kanssa ja koordinoi vuosittaisia ostoja. Tehtävä sisältää 
myös laadun valvontaa, kanteluihin ja muistutuksiin vastaamista, lau-
suntojen antamista sekä ostopalvelubudjetin seurantaa ja suunnittelua. 
Ostopalvelupäällikkö toimii ostopalvelutiimin vetäjänä ja SAS -palvelu-
jen johtoryhmän jäsenenä. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa talousosaa-
mista, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, ikääntyneiden palvelu-
järjestelmän ja palvelun sisällön ja erityisvaatimusten tuntemusta, sosi-
aalihuollon lainsäädännön tuntemusta, sopimusten hallinnointia ja laa-
dunhallinnan tuntemusta ja johtamiskokemusta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkea-
koulututkinto.

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

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

Määräajassa hakemuksen jätti 16 hakijaa, joista 15 täytti kelpoisuuseh-
dot. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1.

Haastatteluun 24.10.2018 kutsuttiin Kristiina Matikainen, ********** ja 
25.10.2018 haastatteluun kutsuttiin ********** Haastattelut suorittivat 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, arvioin-
titoiminnan johtaja Tuulikki Siltari, ostopalvelupäällikkö Eeva-Liisa Tuo-
minen, rekrytointikonsultti Sanna Salomaa ja rekrytointikonsultti Marja 
Välimaa.

Kristiina Matikainen on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Hän 
on suorittanut tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2006. Lisäksi hä-
nellä on erikoislääkintävoimistelijan tutkinto vuodelta 1990. Hän on toi-
minut vuoden 2018 alusta myyntipäällikkönä Rinnekoti-säätiössä. Li-
säksi hän on toiminut Vantaan kaupungilla, vanhus- ja vammaispalve-
luissa suunnittelijana vuosina 2008 - 2011, erityisasiantuntijana vuosina 
2011 - 2015 ja projektipäällikkönä vuosina 2016 - 2017. Helsingin kau-
pungilla hän on toiminut vammaistyön ostopalvelupäällikkönä vuosina 
2015 - 2016. Hänen vahvuutenaan on vahva talousosaaminen ja ikään-
tyneiden palvelujärjestelmän ja palvelun sisällön ja erityisvaatimusten 
tuntemus sekä johtamiskokemus.
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********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Hän on suoritta-
nut tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2002. Lisäksi hänellä on sai-
raanhoitajan tutkinto vuodelta 1996. Hän on toiminut Helsingin kaupun-
gilla tutkijana vuosina 2004 - 2005 ja suunnittelijana vuodesta 2006 al-
kaen. Aiemmin hän on toiminut tutkimusassistenttina Turun yliopistolla 
vuosina 2002 – 2004 ja lisäksi sairaanhoitajana HYKS:ssä vuosina 
1997 - 2000 ja Helsingin kaupungilla vuosina 2000 - 2001. Hänen vah-
vuutenaan on ikääntyneiden palvelujärjestelmän ja palvelun sisällön ja 
erityisvaatimusten tuntemus sekä vahva laadunhallinnan osaaminen.

********** on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän on valmistu-
nut vuonna 2013 Tampereen yliopistosta. Hän on toiminut Vantaan 
kaupungilla vuodesta 2015, ensin hankintojen erityisasiantuntijana ja 
vuoden 2018 alusta asumispalvelujen päällikkönä. Aiemmin hän on toi-
minut Helsingin kaupungilla hankinta-asiantuntijana vuosina 2014 - 
2015, Nurmijärven kunnalla hankintasuunnittelijana vuosina 2013 - 
2014 sekä Siuntion kunnalla 2012 - 2013 hallinnon suunnittelijana. Hä-
nen vahvuutenaan on vahva talous- ja hankintaosaaminen.

Kaikilla haastatelluilla henkilöillä on tehtävässä vaadittu ylempi korkea-
koulututkinto, kielitaito, sopimusten hallinnoinnin osaaminen ja sosiaali-
huollon lainsäädännön tuntemus. 

Hakemuksen, työkokemuksen, haastattelun ja henkilöarvioinnin perus-
teella Kristiina Matikaisella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen 
ostopalvelupäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänellä 
on vahva talousosaaminen ja ikääntyneiden palvelujärjestelmän ja pal-
velun sisällön ja erityisvaatimusten tuntemus sekä riittävä johtamisko-
kemus. Vantaan kaupungin erityisasiantuntijan tehtävä on ollut sisällöl-
tään samankaltainen kuin ostopalvelupäällikön tehtävä.

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo 7-1632-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
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terveyslautakunta
Muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Selvitys, arviointi ja sijoitus
Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut

.


