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4 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 7-251-17

HEL 2017-008816 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotietei-
den maisteri, Janni Saarisen sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinu-
mero 028484, toimintayksikkö 395200, työpiste 100010) 28.8.2017 lu-
kien 3260 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräyty-
vin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin eh-
doin. Koeaika on neljä ja puoli kuukautta 12.1.2018 asti.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/Kallion lastensuojelutar-
peen arvioinnin alayksikkö.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Henkilö on oikeutettu toimimaan tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävis-
sä, kunnes Valvira on käsitellyt hänen ammattioikeushakemuksensa. 
Kuitenkin enintään 31.12.2017 saakka.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 5.6.2017.

Täyttölupaa ei tarvita.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 028484) on ollut julkisesti 
haettavana Helsingin kaupungin avoimet työpaikat Internet-sivuilla ja 
työhallinnon avoimet työpaikat –Internet-sivuilla ajalla 26.6.-14.7.2017.

Sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 11.5.2017 13 § mukaan sosiaalityöntekijän 
virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata palvelu- ja lastensuojelutar-
peen arvioinnista sekä virka-aikaan tapahtuvasta lastensuojelun päi-
vystystyöstä. Työtehtäviin kuuluu myös tarvittaessa kiireellisen tai avo-
huollon sijoituksen valmisteleminen selvitysprosessin aikana. Lisäksi 
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sosiaalityöntekijän vastuulla on lastensuojelun konsultaatio sekä ohjaus 
ja neuvonta. 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän 
kelpoisuus.

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

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toi-
mintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostois-
sa. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloit-
teisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia 
muuttuvissa tilanteissa. Eduksi luetaan kokemus lastensuojelutyöstä 
sekä Helsingin kaupungin organisaation tuntemus.

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

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa, joista viisi täytti vir-
kaan vaadittavan kelpoisuusehdon. 

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun neljä hakijaa: ********** 
Janni Saarinen, ********** ********** veti hakemuksensa pois ennen 
haastattelua. Haastattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä Jaana 
Toivio ja sosiaalityöntekijä Terja Hannola.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työs-
kennellyt sosiaalityöntekijänä Helsingissä vastaanottoperhetoiminnassa 
ja lastensuojelun avohuollossa sekä Tampereella lapsiperheiden sosi-
aaliasemalla.

Janni Saarinen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on 
työskennellyt Helsingissä sosiaalityöntekijänä lastensuojelutarpeen ar-
vioinnissa sekä Turussa sosiaalityöntekijänä sosiaalipäivystyksessä ja 
vastaanottokodissa.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työs-
kennellyt Espoon Diakoniasäätiöllä johtavana yksilövalmentajana, Hel-
singin ensikodissa sosiaaliohjaajana sekä sosiaalityöntekijänä Helsin-
gin kaupungilla vanhuspalveluissa.

Haastattelussa ja valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimialan tuntemukseen sekä aikaisempaan koke-
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mukseen sosiaalityöntekijän tehtävistä lastensuojelutarpeen arvioinnis-
sa.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella Janni Saarinen osoitti sosi-
aalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia ja kokeneisuutta. 
Hänellä oli hakijoista eniten kokemusta lastensuojelutarpeen arvioinnin 
työstä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuu-
den perusteella Janni Saarisella on hyvät edellytykset sosiaalityönteki-
jän viran tehtävien hoitamiseen Kallion lastensuojelutarpeen arvioinnin 
alayksikössä.

Lisätiedot
Jaana Toivio, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 44303

Liitteet

1 hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut
Johtava sosiaalityöntekijä

.


