
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuus
Selvitys, arviointi ja sijoitus 17.05.2022
Etelän asiakasohjaus
Asiakkuuspäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

2 §
Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, Helppi-
Seniori etelän asiakasohjausyksikkö, SOTE 03-690-22

HEL 2022-006532 T 01 01 01 01

Päätös

HelppiSeniorin asiakkuuspäällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän mää-
räaikaisen viransijaisuuden (vakanssinumero 038272, toimintayksikkö 
397130, työpiste 100020) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja so-
veltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran sijaisuus on tullut avoimeksi 2.5.2022

Sosiaalityöntekijän määräaikainen viransijaisuus (vakanssinumero 
038272) on ollut julkisesti haettavana 6.4.–5.5.2022 Helsingin kaupun-
gin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä 
TE-palvelujen työpaikkasivustolla. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän viran 
sijaisuuteen ottaa HelppiSeniorin asiakkuuspäällikkö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksina on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kel-
poisuus.

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.

HelppiSeniorin asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijän tehtävänä on 
vastata erityisen tuen tarpeessa olevien ja muiden vaativien asiakkai-
den palvelutarpeenarvioinnista, sekä siitä, että asiakas saa tarvitse-
mansa tuen ja palvelut mahdollisimman sujuvasti, asiakaslähtöisesti ja 
kustannustehokkaasti. Työ edellyttää kokemusta ja tuntemusta Helsin-
gin kaupungin vanhuspalveluiden palvelujärjestelmästä sekä osaamista 
laaja-alaisesta palvelutarpeenarvioinnista. 

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, joka täytti kelpoisuus ehdot. 
Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.
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Asiakkuuspäällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden 
täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäi-
syyden vuoksi.

Lisätiedot
Saara Lejmi, hallintoassistentti, puhelin: 310 20440

saara.lejmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo SOTE 03-690-22

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut
Etelän asiakasohjaus
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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
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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Nina Jokela
asiakkuuspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.05.2022.


