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2 § 

Etelän sosiaali- ja lähityö, vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijän 
viransijaisuus, työavain 7- 422 -17  
 
 
Päätös                           Etelän sosiaali- ja lähityön johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää 

täyttämättä vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän viransijaisuuden 
ajalle 11.9.2017- 31.12.2018 (vakanssinumero 038163, toimintayksikkö 
397200, työpiste 100010) kelpoisten ja tehtävään soveltuvien 
hakijoiden vähäisyyden vuoksi ja asettaa sen haettavaksi uudelleen. 
 

Päätöksen perustelut  Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli haettavaksi 
1.8.2017, koska vakituinen viranhaltija lähti opintovapaalle. 

 
Virka on vapautettu täyttölupamenettelystä. 
 
Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 
038163) on ollut julkisesti haettavana 1.-15.8.2017 Helsingin 
kaupungin avoimet työpaikat -internet-sivuilla sisäisessä ja ulkoisessa 
haussa. i 

  
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän 
henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 11.5.2017 § 13 mukaan 
johtava sosiaalityöntekijä ottaa sosiaalityöntekijän viransijaisen virkaan.  
 

 Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän viransijaisen tehtävinä ovat 65 
vuotta täyttäneiden kotona asuvien asiakkaiden laaja-alainen 
palvelutarpeiden arviointi, palveluihin ohjaaminen sekä kotona 
elämisen tukeminen sosiaalityön keinoin tiiviissä yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu 65 vuotta 
täyttäneiden ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tehtävät. 
Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä toimii oman alansa asiantuntijana 
avopalveluiden moniammatillisissa tiimeissä ja kehittämisryhmissä. 
Halu olla mukana muutoksessa ja ennakkoluulottomuus ovat tärkeitä 
ominaisuuksia valittavalle vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijälle.   
 

 Sosiaalityöntekijän viransijaisen kelpoisuusvaatimuksena on 
sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus.  
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Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. 
 

 Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän 
vaativuuden mukaista osaamista. Vanhuspalveluiden 
sosiaalityöntekijän viransijaiselle luetaan eduksi kokemus 
gerontologisesta sosiaalityöstä, vanhuspalvelujen tuntemus sekä hyvät 
vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.   
 
Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
 

 Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.  
 
Vaadittu kelpoisuus on kolmella hakijalla. Kaksi hakijaa ei täyttänyt 
asetettuja kelpoisuusehtoja.  
 
Kelpoisten hakijoiden ei voitu todeta täysin täyttävän tehtävään 
asetettuja edellytyksiä, ja siksi tehtävä jätettiin täyttämättä.  
 
 

Lisätiedot  Paula Lehtinen, toimistosihteeri, puhelin: 310 43968, paula.lehtinen(a)hel.fi 

 
 
Liitteet  1  Yhteenveto hakijoista, työavain 7-422-17 
 

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

 

Otteet 

Ote Otteen liitteet 

Viran hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu 

tai täytäntöönpano 

 

  

Tiedoksi  Taloushallintopalvelut 
Henkilöstöasiantuntija 

  

file://///Sotes000001/home/3GB/LEHTIPAI/ahjo/Yhteenveto%20hakijoista,%20työavain%207-422-17.rtf
file://///SOTES000003/HOME/10GB/ILMONKA/ahjo/Muutoksenhakukielto,%20valmistelu%20ja%20täytäntöönpano.pdf
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO  

 
Pöytäkirjan 2 §.  

 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 
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Sirkku Jantunen 

johtava sosiaalityöntekijä 

 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 

www.hel.fi 15.09.2017. 


