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2 §
Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Mielialahäiriöpalveluosastot, 
työavain SOTE-02-448-20

HEL 2020-014521 T 01 01 01 01

Päätös

Mielialahäiriöpalveluiden psykososiaalisen työn päällikkö päätti ottaa 
koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden 
perusteella sosionomi (AMK) ********** sosiaaliohjaajan virkaan (va-
kanssinumero 030106, toimintayksikkö 396340, työpiste 400120) 
1.3.2021 lukien 2551,45 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan 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.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka tuli avoimeksi 1.1.2021.

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

Auroran sairaalan mielialahäiriöosastojen sosiaaliohjaaja toimii sosiaa-
lipalvelujen asiantuntijana monialaisissa tiimeissä. Tehtävässä on kes-
keistä asiakkaan tukeminen arjessa selviytymiseen, ohjaus ja neuvonta 
sekä palvelujen koordinointi sairaalassaolon aikana. Lisäksi sosiaalioh-
jaajan tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointia, harkinnanvaraisen ja 
ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksentekoa sekä muita sosi-
aalihuoltolain mukaisia tehtäviä. Työ on monipuolisesti haastavaa tiimi-
työtä sosiaalialan ammattilaisena terveydenhuollon kontekstissa.
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Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon am-
mattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva am-
mattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen 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. Tehtävää täytet-
täessä eduksi katsottiin monipuolinen sosiaalialan työkokemus, koke-
mus sosiaalihuoltolain mukaisista viranomaistehtävistä sekä Helsingin 
kaupungin palvelujärjestelmän tuntemus. 

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero 030106) on ollut julkisesti haet-
tavana 24.11.2020.–8.12.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun 
sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 19 hakijaa, joista yksi veti hakemuksen-
sa myöhemmin pois. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän 
asian liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus on 14 hakijalla. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: 
********** ********** ja **********

Haastattelut suorittivat psykososiaalisen työn päällikön sijainen 
********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** 11.12.2020 ja 
14.12.2020.

********** on sosionomi (YAMK) ja laillistettu sosionomi. Hän on suorit-
tanut myös sosionomin (AMK), sosiaaliohjaajan, lähihoitajan ja kunto-
hoitajan tutkinnot.

********** **********

********** on sosionomi (AMK) ja laillistettu sosionomi. **********

********** on laillistettu sosionomi. Lisäksi hän on suorittanut kuntoutuk-
senohjaajan sekä lasten ja nuorten taideterapeutin tutkinnot. Hän on 
työskennellyt ohjaajana leikkipuistossa seitsemän kuukautta, erityiso-
pettajana neljä kuukautta, sosiaaliohjaajana perhekuntoutuksessa kah-
deksan kuukautta ja vanhuspalveluissa kolme kuukautta, ohjaajana 
vammaisten asumispalveluissa kahdeksan vuotta, kuntoutuksenohjaa-
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jana kuulokeskuksessa seitsemän kuukautta, sosiaaliohjaaja-hoitajana 
vanhustenkeskuksessa kolme kuukautta ja sosionomina vanhusten 
hoivakodissa yhden vuoden. **********

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ter-
veys- ja aikuissosiaalityön kokemukseen, kokemukseen sosiaalihuolto-
lain mukaisista viranomaistehtävistä sekä Helsingin kaupungin palvelu-
järjestelmän tuntemukseen.

Hakemuksen, haastattelun ja kokonaisarvioinnin perusteella ********** 
osoitti sosiaaliohjaajan tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä 
on hyvät edellytykset sosiaaliohjaajan viran hoitamiseen Auroran mie-
lialahäiriöpalveluiden osastoilla. Haastattelun perusteella hänellä kat-
sottiin olevan hyvä valmius kuntouttavaan ja sosiaalityön työkaluja mo-
nipuolisesti hyödyntävään sosiaaliohjaustyöhön. Helsingin palvelujär-
jestelmän tuntemus katsottiin riittäväksi aiemman työkokemuksen poh-
jalta. Hänellä on myös kokemusta viranomaistehtävien hoitamisesta.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran teh-
tävien hoitamiseen Mielialahäiriöpalveluissa, Auroran mielialahäiriöpal-
veluiden osastoilla.

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

johanna.palve(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta
Muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallinto
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 2 §.

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
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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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Johanna Palve
psykososiaalisen työn päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.02.2021.


