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2 §
Etelän sosiaali- ja lähityö, sosiaalityöntekijän virkaan valinta, työ-
avain 45-258-17

HEL 2017-003569 T 01 01 01 01

Päätös

Etelän sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö päätti jättää täyttämättä van-
huspalveluiden sosiaalityöntekijän vakinaisen viran (vakanssinumero 
038272, toimintayksikkö 397200, työpiste 100010) kelpoisten ja tehtä-
vään soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi ja asettaa sen haetta-
vaksi myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän vakinainen virka tuli haettavaksi 
22.2.2017, koska vakituinen viranhaltija tuli valituksi toiseen tehtävään.

Virka on vapautettu täyttölupamenettelystä.

Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän vakinainen virka (vakanssinume-
ro 038272) on ollut julkisesti haettavana 22.2. - 8.3.2017 kaupungin 
sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ja työhal-
linnon avoimet työpaikat -internet-sivuilla.

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 12.12.2016, 178 §:n mukaan aluepäällikkö ot-
taa sosiaalityöntekijän vakituiseen virkaan.

Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän vakinaisen viranhaltijan tehtävi-
nä ovat 65 vuotta täyttäneiden kotona asuvien asiakkaiden laaja-alai-
nen palvelutarpeiden arviointi, palveluihin ohjaaminen sekä kotona elä-
misen tukeminen sosiaalityön keinoin yhteistyössä alueen muiden toi-
mijoiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu 65 vuotta täyttäneiden ehkäi-
sevän ja täydentävän toimeentulotuen tehtävät. Vanhuspalveluiden so-
siaalityöntekijä toimii oman alansa asiantuntijana avopalveluiden mo-
niammatillisissa tiimeissä ja kehittämisryhmissä. Halu olla mukana 
muutoksessa ja ennakkoluulottomuus ovat tärkeitä ominaisuuksia valit-
tavalle vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijälle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (3)
Sosiaali- ja terveysvirasto
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Etelän palvelualue 31.03.2017
Etelän sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Sosiaalityöntekijän vakinaisen viranhaltijan kelpoisuusvaatimuksena on 
sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosi-
aalityöntekijän kelpoisuus.

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

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista. Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän vakinaisel-
le viranhaltijalle luetaan eduksi kokemus gerontologisesta sosiaalityös-
tä, vanhuspalvelujen tuntemus ja kokemus toimeentulotuen myöntämi-
sestä sekä hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

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

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

Vaadittu kelpoisuus on neljällä hakijalla. Kaksi hakijaa ei täyttänyt ase-
tettuja kelpoisuusehtoja.

Hakemusten perusteella kutsuttiin yksilöhaastatteluun kaksi hakijaa.

Haastattelut suorittivat aluepäällikkö Liisa Viljaranta ja johtava sosiaali-
työntekijä Sirkku Jantunen.

Kelpoisten hakijoiden ei voitu todeta täyttävän riittävässä määrin tehtä-
vään asetettuja edellytyksiä, ja siksi tehtävä jätettiin täyttämättä.

Lisätiedot
Sirkku Jantunen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 44452

paula.lehtinen(a)hel.fi
Paula Lehtinen, toimistosihteeri, puhelin: 310 43968

paula.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 yhteenveto hakijoista.docx

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakemuksen jättäneet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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Tiedoksi

Hakemuksen jättäneet
Henkilöstöasiantuntija
Palkkasihteeri/Talpa


