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3 §
Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen (kaksi virkaa), nuorten palvelut ja 
aikuissosiaalityö, pohjoisen aikuissosiaalityö, työavain SOTE-01-
758-21

HEL 2021-015006 T 01 01 01 01

Päätös

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja 
haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi (AMK) 
********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 039103, toimin-
tayksikkö 395640, työpiste 100050) 1.2.2022 lukien 2676,96 euron teh-
täväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja vi-
ranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) 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.

Lisäksi aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuk-
sen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi 
(AMK) ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 044475, 
toimintayksikkö 395640, työpiste 100050) 1.2.2022 lukien 2676,96 eu-
ron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 
ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) 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

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssi 039103) tuli avoimeksi 1.10.2021. So-
siaaliohjaajan virka (vakanssi 04475) tuli avoimeksi/perustettiin 
1.8.2021 (kaupunginhallituksen päätös 7.6.2021 § 452).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan 
ottaa pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö.
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Sosiaaliohjaajan tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisesti yli 30-
vuotiaiden asiakkaiden kohtaaminen, palvelutarpeen arviointi ja suunni-
telmallinen sosiaaliohjaus niin, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet tule-
vat huomioiduiksi. Sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu myös yksi-
löhuollon päätöksentekoa sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulo-
tuen päätöksiä.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon am-
mattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva 
ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) tai aikaisempi sosiaali- ja ter-
veysalan opistoasteinen tutkinto.

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

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

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta aikuisten 
kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta, hyviä vuorovaikutustaitoja, ke-
hittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä valmiutta itsenäiseen työsken-
telyyn sekä kykyä pari- ja tiimityöhön.

Eduksi luettiin Helsingin palvelujärjestelmän sekä Helsingin sosiaali-
toimen nykyisten asiakastietojärjestelmien (ATJ ja Apotti) hyvä tunte-
mus. 

Sosiaaliohjaajan virat (vakanssinumerot 039103 ja 04475) ovat olleet 
julkisesti haettavana 12.11.-26.11.2021 kaupungin sähköisen rekrytoin-
tipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 14 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus on 14 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi kelpoisuusehdot 
täyttävää hakijaa: ********** **********

Haastattelut suoritettiin 3.-10.12.2021. Haastattelijoina toimivat johtava 
sosiaalityöntekijä ********** sekä vs. johtava sosiaalityöntekijä **********

********** ei saapunut haastatteluun.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta 
oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä. Hän on työskennellyt **********
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********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta 
oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta 
oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosiaaliohjaaja (Helsingin sosiaalialan op-
pilaitos). Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt 
**********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta 
oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä. Hän työskentelee **********

Kaikilla haastatelluilla hakijoilla oli vahvuutena viranhoidon edellyttämät 
hyvät vuorovaikutustaidot. Kaikki haastatellut hakijat toivat haastatel-
lussa esiin olevansa työtehtävissä viranhoidon edellyttämällä tavalla 
joustavia.

********** on vahvaa osaamista ja kokemusta aikuisten kanssa tehtä-
västä sosiaaliohjauksesta. Haastattelun ja kokemuksen perusteella hä-
nen vahva aikuissosiaalityön osaaminen antaa hänelle erinomaiset 
valmiudet työskennellä itsenäisesti aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajana. 
Hänellä on haastattelun perusteella erinomaiset valmiudet pari- ja tiimi-
työskentelyyn. Haastattelussa nousi esiin hänen erittäin positiivinen 
asenne sekä valmius aikuissosiaalityön kehittämiseen. Lisäksi haastat-
telussa nousi esiin hänen erinomainen tuntemus Helsingin palvelujär-
jestelmästä sekä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen käyttämien asia-
kastietojärjestelmien hyvä tuntemus.

********** on vankkaa osaamista ja kokemusta aikuisten kanssa tehtä-
västä sosiaaliohjauksesta. Haastattelun ja kokemuksen perusteella hä-
nen vahva aikuissosiaalityön osaaminen antaa hänelle erinomaiset 
valmiudet työskennellä itsenäisesti aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajana. 
Hänellä on haastattelun ja kokemuksen perusteella erinomaiset val-
miudet pari- ja tiimityöskentelyyn. Haastattelussa nousi esiin hänen po-
sitiivinen asenne sekä valmius aikuissosiaalityön kehittämiseen. Lisäksi 
haastattelussa nousi esiin hänen hyvä tuntemus Helsingin palvelujär-
jestelmästä sekä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen käyttämien asia-
kastietojärjestelmien erinomainen tuntemus.

********** on kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjaukses-
ta. Haastattelun perusteella hänellä olisi perehdytyksen jälkeen valmiu-
det työskennellä itsenäisesti aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajana. Hä-
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nellä on haastattelun perusteella hyvät valmiudet pari- ja tiimityöskente-
lyyn. Haastattelussa nousi esiin hänen positiivinen asenne sekä val-
mius aikuissosiaalityön kehittämiseen. Haastattelussa ilmeni, että hän 
tuntee jonkin verran Helsingin palvelujärjestelmää. Helsingin kaupungin 
sosiaalitoimen käyttämät asiakastietojärjestelmät eivät olleet hänelle 
entuudestaan tuttuja.

********** on osaamista ja kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosi-
aaliohjauksesta. Haastattelun perusteella hänen aikuissosiaalityön 
osaaminen antaa hänelle valmiudet työskennellä itsenäisesti aikuisso-
siaalityön sosiaaliohjaajana. Hänellä on haastattelun perusteella val-
miudet pari- ja tiimityöskentelyyn. Haastattelussa hän toi esiin valmiu-
tensa osallistua aikuissosiaalityön kehittämiseen. Haastattelussa hän 
toi esiin työskennelleensä aikaisemmin Helsingin kaupungilla, joten 
Helsingin kaupungin palvelujärjestelmä oli hänelle tuttu. Helsingin kau-
pungin sosiaalitoimen käyttämistä kahdesta tietojärjestelmistä toinen, 
Apotti, ei ollut hänelle entuudestaan tuttu.

********** on kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjaukses-
ta. Haastattelun perusteella hänellä olisi perehdytyksen jälkeen valmiu-
det työskennellä itsenäisesti aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajana. Hä-
nellä on haastattelun perusteella valmiudet pari- ja tiimityöskentelyyn. 
Haastattelussa nousi esiin hänen positiivinen asenne sekä valmius ai-
kuissosiaalityön kehittämiseen. Haastattelussa ilmeni, että hän tuntee 
Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän hyvin. Helsingin kaupungin 
sosiaalitoimen käyttämät asiakastietojärjestelmät eivät olleet hänelle 
entuudestaan tuttuja.

Hakemuksen, haastattelun ja työkokemuksen perusteella ********** on 
osoittanut aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan tehtävässä edellytettäviä 
vahvuuksia. Hänellä on vahva kokemus aikuisten kanssa tehtävästä 
sosiaaliohjauksesta, joka antaa hänelle erinomaiset valmiudet työsken-
nellä itsenäisesti aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajana. Haastattelussa 
korostui hänen edukseen erinomainen vuorovaikutustaito, sosiaalitoi-
men tietojärjestelmien tuntemus, erinomainen Helsingin palvelujärjes-
telmän tuntemus sekä kiinnostus ja halu aikuissosiaalityön kehittämi-
seen.

Hakemuksen, haastattelun ja työkokemuksen perusteella myös 

********** on osoittanut aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan tehtävässä 
edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on vankka kokemus aikuisten kans-
sa tehtävästä sosiaaliohjauksesta, joka antaa hänelle erinomaiset val-
miudet työskennellä itsenäisesti aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajana. 
Hänellä on haastattelun ja kokemuksen perusteella erinomaiset val-
miudet pari- ja tiimityöskentelyyn. Haastattelussa korostui hänen eduk-
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seen positiivinen vuorovaikutustaito, erinomainen sosiaalitoimen tieto-
järjestelmien tuntemus sekä positiivinen asenne ja valmius aikuissosi-
aalityön kehittämiseen.

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran teh-
tävien hoitamiseen Pohjoisen aikuissosiaalityön toimipisteessä.

Lisätiedot
Johan Ehrman, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 58421

johan.ehrman(a)hel.fi
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