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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


