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1 §
Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, Mielialahäiriö-
palvelut, työavain 02-146-21

HEL 2021-005445 T 01 01 01 01

Päätös

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen 
ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella YTM ********** sosi-
aalityöntekijän määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 029149, toi-
mintayksikkö 396340, työpiste 400090) 01.06.2021 lukien 3424,78 eu-
ron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 
ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi 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.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän 
selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Sel-
vitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan pää-
töksen tiedoksisaannista lukien.

Mikäli virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa virkaan otto ilman 
erillistä päätöstä.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 029149) on ollut 
haettavana ajalle 01.06.2021–31.05.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän vir-
kaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Malmin mielialahäiriöpoliklinikan sosiaalityöntekijä toimii moniammatilli-
sessa työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu sosi-
aalisten tilanteiden arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja 
asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö 
potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalihuol-
tolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (mm. pal-
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velutarpeen arviointi, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntout-
tavan työtoiminnan polut). Kiinnostus ja innostus pitkäjänteistä, kun-
touttavaa ja sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää sosiaali-
työtä kohtaan on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta vält-
tämätöntä. Työ on monipuolisesti haastavaa tiimityötä sosiaalialan 
ammattilaisena terveydenhuollon kontekstissa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

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

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

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista sekä valmiutta tehdä kuntouttavaa ja sosiaalityön 
työkaluja monipuolisesti hyödyntävää asiakastyötä.

Eduksi luettiin aiempi työkokemus terveyssosiaalityöstä, kuntouttavasta 
sosiaalityöstä ja/tai työskentelystä psykiatriapalveluissa.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana 26.03.–
15.04.2021 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ul-
koisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 23.04.2021 ********** 
Haastattelun suorittivat johtava toimintaterapeutti ********** ja sosiaali-
työntekijä **********

**********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran 
tehtävien hoitamiseen Malmin mielialahäiriöpoliklinikalla.

Lisätiedot
Johanna Palve, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 310 49024

johanna.palve(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Henkilöstöasiantutija


