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4 §
Idän sosiaali- ja lähityö, sosiaaliohjaajan virka, työavain 45-1406-16

HEL 2017-000698 T 01 01 01 01

Päätös

Idän sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella Susanna 
Vuorisen sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 031210, toimin-
tayksikkö Idän sosiaali- ja lähityö, työpiste 100020) 1.2.2017 lukien 
2348,91 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. 
Koeaika on kuusi kuukautta ja päättyy 31.7.2017.

Susanna Vuorinen on oikeutettu toimimaan sosiaaliohjaajan tehtävässä 
kunnes hänen ammattioikeushakemuksensa on käsitelty Valvirassa, 
kuitenkin enintään 31.12.2017 saakka.

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

Sosiaaliohjaajan virka tuli avoimeksi viranhaltijan tultua valituksi kau-
pungin toiseen tehtävään.

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero  031210) on ollut julkisesti 
haettavana ajalla 22.12.2016 – 5.1.2017 kaupungin sähköisen rekry-
tointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 12.12.2016 179§ mukaan sosiaalityöntekijän 
virkaan ottaa Idän sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on yli 65-vuotiaiden asiakkaiden iäkkäiden 
päivätoiminnan koordinointi ja lähityön sosiaaliohjaajan tehtävät. Työ 
sisältää hakemusten käsittelyä, päätöksentekoa ja yhteistyötä päivätoi-
minnan yksiköiden kanssa. Osa sosiaaliohjaajan työstä kohdentuu iäk-
käiden kotona asumisen tukemiseen ja heidän sosiaalisen tilanteensa 
arviointiin. Lähityön sosiaaliohjaaja tekee yksilökohtaista arjen tukityötä 
asiakkaan toimintaympäristössä. Moniammatillinen yhteistyö ja verkos-
totyö ovat oleellisia osia sosiaaliohjaajan tehtävää.
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Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon am-
mattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä 
kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, pai-
neensietokykyä ja itsenäistä ratkaisukeskeistä työotetta.

Tehtävää täytettäessä eduksi luettiin työkokemus yksilöhuollon päätök-
senteosta, vanhuspalvelujen ja idän palvelualueen palveluverkon tunte-
mus sekä positiivinen asenne ja kyky löytää joustavia toimintatapoja 
muuttuvissa tilanteissa.

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

Määräajassa hakemuksen jätti 37 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 36 hakijalla. Yksi hakija ei täyttänyt asetettuja 
kelpoisuusehtoja.

Hakemusten perusteella kutsuttiin ryhmähaastatteluun 7 hakijaa: Su-
sanna Vuorinen, ********** Kaksi ryhmähaastattelua suorittivat 
10.1.2017 aluepäällikkö Johanna Koli, johtava sosiaalityöntekijä Kirsi 
Harju ja vs. johtava sosiaalityöntekijä Riikka Muinonen. Toisessa ryh-
mähaastattelussa oli mukana myös sosiaaliohjaaja Hanna Juvonen.

Ryhmähaastatteluiden ja hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun 
kutsuttiin kolme hakijaa: Susanna Vuorinen, ********** Yksilöhaastatte-
lut pidettiin 12.1.2017 ja haastattelijoina olivat aluepäällikkö Johanna 
Koli, johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Harju ja vs. johtava sosiaalityönte-
kijä Riikka Muinonen.

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta sosiaaliohjaajan tehtävistä iäkkäi-
den palveluissa.

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Lisäksi hän opiskelee 
geronomiksi. ********** on toiminut lähihoitajana ja ohjaajana sekä sosi-
aaliohjaajana Espoon kaupungin vammaissosiaalityössä, Helsingin 
kaupungin kotihoidossa ja sosiaali- ja lähityössä omaishoidon tuen so-
siaaliohjaajan tehtävässä.

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja lähihoitaja. Hän on 
toiminut Helsingin kaupungilla kotopalvelunohjaajana ja vuodesta 2005 
alkaen sosiaaliohjaajana vammaispalveluissa.
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Susanna Vuorinen on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Lisäksi hän 
opiskelee geronomiksi. Hänellä on myös muotoilualan artesaanin tut-
kinto. Susanna Vuorisella on työkokemusta sosiaaliohjaajan tehtävistä 
leikkipuistossa, aikuissosiaalityössä sekä päivätoimintayksikössä. Li-
säksi hän on työskennellyt lähihoitajana kotihoidossa ja ohjaajana nuo-
risokodissa.

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota haki-
joiden kykyyn toimia haastavissa tilanteissa toimintakokonaisuuden ja 
asiakasprosessien koordinoijana, kykyyn kohdata vaikeissa elämätilan-
teissa olevia iäkkäitä asiakkaita, yhteistyötaitoihin, kehittämismyöntei-
syyteen ja muutosvalmiuteen.

********** on kokemusta laajasti sosiaalialalta ja erityisesti vanhustyös-
tä. Susanna Vuorisella on hyvät vuorovaikutustaidot, kehittämismyön-
teisyyttä ja kykyä toimia muutostilanteissa sosiaaliohjaajan roolissa. 
********** hyvät päätöksenteon taidot ja kykyä itsenäiseen työskente-
lyyn.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastatteluissa osoitetun sopivuuden 
perusteella Susanna Vuorisella on parhaat edellytykset sosiaaliohjaa-
jan viran tehtävien hoitamiseen Idän sosiaali- ja lähityössä. 

Lisätiedot
Johanna Koli, aluepäällikkö, puhelin: 310 69755

johanna.koli(a)hel.fi
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