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7 §
Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaa-
lityö, pohjoisen aikuissosiaalityö, työavain SOTE-01-227-22

HEL 2022-005855 T 01 01 01 01

Päätös

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja 
haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi (AMK) 
********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 084352, toimin-
tayksikkö 395640, työpiste 100020) 1.5.2022 lukien 2676,96 euron teh-
täväkohtaisen kuukasipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja vi-
ranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei määrätä.

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 084352) tuli avoimeksi 1.3.2022. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan 
ottaa pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö.

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 toimeentu-
lotuen 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.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriin. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a 
§:n mukaista koronarokotussuojaa.
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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, kokemusta täydentävän ja en-
naltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteosta, hyviä vuorovaiku-
tustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä valmiutta itsenäi-
seen työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön. 

Eduksi luettiin aiempi kokemus sosiaaliohjaajana tehdystä työstä ai-
kuissosiaalityössä, Helsingin palvelujärjestelmän hyvä tuntemus, sekä 
aiempi kokemus Apotti-asiakastietojärjestelmän käytöstä. 

Sosiaaliohjaajan virka (084352) on ollut julkisesti haettavana 14.3.-
29.3.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoi-
sessa haussa sekä TE-palveluiden sivuilla Duunitorilla ja Monsterissa.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus on neljällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme kelpoisuuseh-
dot täyttävää hakijaa: ********** **********

**********

********** sekä johtava sosiaalityöntekijä vs. **********

********** vetivät hakemuksensa pois haastatteluiden jälkeen.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta 
oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä. Hän on työskennellyt 12.4.2021 alkaen **********

********** on vahvuutena viranhoidon edellyttämät hyvät vuorovaikutus-
taidot. Hän toi haastatellussa esiin olevansa työtehtävissä viranhoidon 
edellyttämällä tavalla joustava. Hänellä on vahvaa osaamista ja koke-
musta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta. Haastattelun ja 
kokemuksen perusteella hänen vahva aikuissosiaalityön osaaminen 
sekä kokemus täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen pää-
töksenteosta antavat hänelle erinomaiset valmiudet työskennellä itse-
näisesti aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajana. Hänellä on haastattelun ja 
kokemuksen perusteella erinomaiset valmiudet pari- ja tiimityöskente-
lyyn. Haastattelussa nousi esiin hänen positiivinen asenne sekä val-
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mius aikuissosiaalityön kehittämiseen. Lisäksi haastattelussa nousi 
esiin hänen hyvä tuntemus Helsingin palvelujärjestelmästä sekä Hel-
singin kaupungin sosiaalitoimen käyttämän asiakastietojärjestelmän 
hyvä tuntemus.

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 tietojärjestelmän tuntemus, erinomainen tuntemus Helsingin pal-
velujärjestelmästä sekä kiinnostus ja halu aikuissosiaalityön kehittämi-
seen.

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

Liitteet

1 Hakijalistaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Toiminta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 7 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Anne Qvist
aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.04.2022.


