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2 §
Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttäminen, HelppiSeniori Idän 
asiakasohjausyksikkö, työavain, SOTE-03-1990-21

HEL 2021-015020 T 01 01 01 01

Päätös

HelppiSeniorin asiakasohjauksen asiakkuuspäällikkö päätti ottaa koulu-
tuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden pe-
rusteella sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen yhteiskuntatieteiden 
maisteri ********** (vakanssi-numero 024991, toimintayksikkö 397130, 
työpiste 100040) 1.2.2022 - 31.12.2022 väliseksi ajaksi 3445,60 euron 
tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja 
viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika 5 kuukautta.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 1.1.2022.

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

HelppiSeniorin asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijän tehtävät koh-
dentuvat yli 65-vuotiaiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden pal-
velutarpeen arviointiin ja kuulemiseen. Tehtävä sisältää asiakkaiden 
palvelutarpeen arviointia, hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaa, 
asiakkaiden, omaisten ja verkostojen ohjausta ja neuvontaa, päätök-
sentekoa sekä seurantaa. Työntekijän tehtävänä on varmistaa, että 
asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja pal-
velujen piiriin.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on sosi-
aalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyt-
tää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin 
opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön 
perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (3)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuus
Selvitys, arviointi ja sijoitus 02.02.2022
Idän 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

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

Tehtävässä onnistuminen edellyttää Helsingin kaupungin idän palve-
lualueen palvelujärjestelmän tuntemusta sekä aikaisempaa kokemusta 
sosiaalityöstä ja päätöksenteosta, avointa ja innostunutta asennetta 
toimia yhdessä itseohjautuvan tiimin kanssa, hyviä vuorovaikutustaito-
ja, hyvää organisointikykyä, kykyä hahmottaa prosessien toimintaa se-
kä sitoutuneisuutta käyttää arvioinnissa vaadittavia arviointivälineitä.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 024991) on ollut 
julkisesti haettavana Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun 
sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla 
ajalla 1.-15.12.2021.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa, joista yksi täytti asetetut 
kelpoisuusehdot ja toinen sijaisuuteen vaadittavat kelpoisuusehdot. Si-
jaisuuskelpoisuusehdot täyttävä hakija perui hakemuksensa hakuajan 
aikana. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin sosiaalityöntekijä 
********** (16.12.2021, haastattelijana asiakkuuspäällikkö ********** ja 
johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopis-
tosta 31.10.2021. Sosionomiksi hän valmistui vuonna 2008 sekä lähi-
hoitajaksi vuonna1999. **********

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota hakijan 
tuntemukseen Helsingin kaupungin idän palvelualueen palveluista ja 
aikaisempaan kokemukseen sosiaalityöstä ja päätöksenteosta, verkos-
to- ja vuorovaikutustaitoihin, organisointikykyyn sekä kykyyn hahmottaa 
prosessien toimintaa.

Hakemuksen, haastatteluiden ja työssä osoitetun sopivuuden perus-
teella ********** osoitti asiakasohjauksen sosiaalityöntekijän virassa 
edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on monipuolista tuntemusta Helsin-
gin kaupungin Idän alueen palveluista sekä kokemusta sosiaalityöstä ja 
päätöksenteosta. Hän on osoittanut aikaisemmissa työtehtävissään hy-
viä verkosto- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä sekä ky-
kyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viransi-
jaisuuden tehtävien hoitamiseen HelppiSeniorin Idän asiakasohjausyk-
sikössä.
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Lisätiedot
Jaana Oja, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 310 43028

jaana.oja(a)hel.fi
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