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Vauvaperhetyön vuoden määräaikainen sosiaaliohjaajan tehtävä Vallilan ensikotiyksiköissä
Helsingin ensikoti ry on lastensuojelujärjestö, joka työskentelee tukea tarvitsevien vauvaperheiden
kanssa. Vallilan avo- ja laitospalvelukokonaisuudessa toimii kaksi ensikotiyksikköä, joissa on
molemmissa paikat seitsemälle perheelle. Yksiköt tarjoavat yksilöllisen suunnitelman mukaisesti
ympärivuorokautista kuntoutusta koko perheelle. Asiakasryhmiä ovat mm. paljon tukea tarvitsevat
teinivanhemmat, kriisiytyneissä elämäntilanteissa olevat perheet, joissa vanhemmilla on erilaisia
psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä maahanmuuttajataustaiset perheet.
Tarjoamme antoisan ja merkityksellisen työn vauvaperheiden hyväksi mukavissa, ensikodin arvot
tuntevissa, seitsemän hengen työyhteisöissä. Yksiköiden arjen toimivuudesta vastuun kantavat
vauvaperhetyön esimiehet yhdessä johtajan kanssa.
Vauvaperhetyön sosiaaliohjaajaa haetaan vuoden määräaikaiseen tehtävään, jonka aikana
arvioimme tehtävän toimivuutta osana asiakastyömme kokonaisuutta. Sosiaaliohjaaja toimii osana
yksiköiden moniammatillisia tiimejä (50 % + 50 %) ja on vastuuhenkilönä asiakasperheiden
viranomaisverkostoon liittyvissä sosiaaliohjauksellisissa asioissa. Tyypilliset käsiteltävät kysymykset
liittyvät eri viranomaistahojen, kuten Migri, Kela ja kuntien sosiaalityö (esim. lastensuojelu ja
vammaispalvelut), kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä asiakkaiden ohjaamiseen etuuksien
hakemisessa.
Sosiaaliohjaajan työ tulee olemaan hyvin monipuolista ja työn sisältöä kehität aktiivisesti
yhteistyössä tiimien kanssa. Työ vaatii hyviä vuorovaikutus-, verkostotyö- ja yhteistyötaitoja, kykyä
itsenäiseen työskentelyyn sekä reflektiiviseen työskentelyotteeseen. Asiakkaiden
sosiaaliohjauksellisen työn lisäksi pääset osallistumaan myös vauvaperheiden yhteisöllisiin
tapahtumiin, tukemaan perheitä arjen askareissa ja olemaan osa koko yksikön kuntouttavaa
yhteisöä.
Kelpoisuusehto tehtävään on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen
sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi). Erityisesti katsomme eduksi ja
painotamme vahvaa tuntemusta ja osaamista edellä mainittujen viranomaistahojen
palvelukentästä.
Tarjoamme antoisan ja merkityksellisen työn vauvaperheiden hyväksi, taustayhteisön tuen ja
työnohjauksen sekä haasteellisen toimintakentän erityispalvelujen kehittämisessä. Työ on
kaksivuorotyötä arkipäivinä. Käytössämme on yksityisen sosiaalipalvelualan TES, jonka mukaisesti
palkkaus on G 25 mukainen (2517,22-2865,86€). Työaika on 100 %.

Tehtävää koskevat tiedustelut: Johtaja Niina Planting-Pernu 040 769 5306
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 11.2.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella
niina.planting-pernu@helsinginensikoti.fi.
Haastatteluun valituille pidetään ryhmähaastattelu etäyhteyksin TAI maskiin pukeutuneena
turvavälein 18.2.2021 klo 09.30-11.00. Haastatteluun valittuihin ollaan yhteydessä 12.2.2021.
Ryhmähaastattelun jälkeen jatkoon valituille pidetään yksilöhaastattelut 19.2. ja 22.2.2021.
Tehtävään valitun tulee ennen työsuhteen alkua esittää itseään koskeva rikosrekisteriote (Laki
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme myös
Tartuntatautilain mukaiset rokotukset alle 1-vuotiaiden kanssa työskenteleville. Tehtävään
edellytetään voimassa olevaa hygieniapassia. Helsingin ensikoti on savuton työpaikka.

