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3 §
Etelän gerontologinen sosiaalityö, sosiaalityöntekijän viransijai-
suus, työavain 03-382-22

HEL 2022-005322 T 01 01 01 01

Päätös

Etelän gerontologisen sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päätti ot-
taa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella sosiaalityöntekijä ********** sosiaalityöntekijän viransijaisuu-
teen ajalle 9.5.-31.12.2023 (vakanssinumero 038197, toimintayksikkö 
397410, työpiste 100010) 9.5.2022 lukien 3424,78 euron tehtäväkoh-
taisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoito-
määräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätöksen perustelut

Etelän gerontologisen sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 
ajalle 1.4.2022 – 31.12.2023 viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 038197) on ollut 
julkisesti haettavana 7.3.-21.3.2022 kaupungin sähköisen rekrytointi-
palvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ja työhallinnon avoimet työ-
paikat -internet-sivuilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan gerontologisen sosiaali-
työn johtava sosiaalityöntekijä ottaa sosiaalityöntekijän viransijaisen 
virkaan.

Gerontologisen sosiaalityön suunnitelmallinen sosiaalityö on tarkoitettu 
asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut ja heillä on mm. osallistumi-
seen, talouteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta.

Sosiaalityöntekijä työskentelee vaikeissa elämäntilanteissa olevien 
asiakkaiden kanssa toteuttaen palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityö tukee 
asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalityöntekijä 
koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten pal-
veluiden toteutumista ja etsii tarvittaessa yhteistyökumppaneita mo-
niammatilliseen yhteistyöhön.

Sosiaalityöntekijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan 
omatyöntekijänä. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan 
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mukana erilaisissa toimipaikoissa yhdessä asiakkaan verkoston kans-
sa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta sekä taitoa tehdä moniamma-
tillista yhteistyötä. Tehtävään valittavalta toivotaan kykyä ja intoa kehit-
tää toimintaa ja edellytetään paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutus-
taitoja ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Sosiaalityöntekijän vakinaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on sosi-
aalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 7 §:n mukainen sosiaalityön-
tekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa 
tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityön-
tekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksy-
tysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön 
harjoittelun.

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

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

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kahdella hakijalla. Yksi hakija ei täyttänyt ase-
tettuja kelpoisuusehtoja.

Hakemusten perusteella kutsuttiin yksilöhaastatteluun 28.3.2022 
********** ********** ja **********

Haastattelun suorittivat gerontologisen sosiaalityön vs. päällikkö 
********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on valmistunut valtiotieteen maisteriksi vuonna 2019 Helsin-
gin yliopistosta sosiaalityö pääaineenaan. Hän on laillistettu sosiaali-
työntekijä. ********** ********** suorittaa valtiotieteen kandidaatin tutkin-
toa Helsingin yliopistossa sosiaalityö pääaineenaan ja valmistuu sieltä 
vuonna toukokuussa 2022 saaden sosiaalityöntekijän sijaispätevyyden. 
Hänellä ei ole kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä.

********** on suorittanut Svenska social- och kommunalhögskolanissa 
sosionomin tutkinnon vuonna 1989. Hän on laillistettu sosiaalityönteki-
jä. ********** Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti 
gerontologisen sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia 
kuten sosiaalityönkokemusta, itsenäistä työotetta, kykyä moniammatil-
liseen työhön, paineensietokykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
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Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset gerontologisen sosiaali-
työntekijän viransijaisuuden tehtävien hoitamiseen.

Lisätiedot
Marko Timonen, Gerontologisen sosiaalityön yksikön päällikkö, puhelin: 0931041343

marko.timonen(a)hel.fi
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