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14 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, työavain 7-773-17

HEL 2017-011814 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt riittävässä määrin 
virkaan vaadittavia kelpoisuus-ja soveltuvuusvaatimuksia. Sosiaalityön-
tekijän virka (vakanssinumero 023497, toimintayksikkö 395200, työpis-
te 100050) julistetaan myöhemmin uudelleen haettavaksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.10.2017 lukien.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 023497) on ollut julkisesti 
haettavana 12.10-27.10. 2017 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun 
sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 

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

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

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

Palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijä toimii vastuusosiaalityönte-
kijänä ja vastaa selvitysprosessin etenemisestä lain edellyttämällä ta-
valla. Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan palveluiden ja tukitoimien 
tarvetta ja tarvittaessa valmistellaan kiireellistä tai avohuollon sijoitusta. 
Työpari tulee joko tiimin sisältä tai yhteistyökumppaneista. Sosiaali-
työntekijä toimii vuorollaan päivystäjänä. Lisäksi työhön kuuluu konsul-
taatiota, ohjausta ja neuvontaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toi-
mintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostois-
sa. Lisäksi työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, 
oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä ky-
kyä toimia vaativissa ja muuttuvissa tilanteissa.
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Eduksi luetaan kokemuksen työskentelystä lasten, nuorten ja heidän 
perheidensä kanssa.

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

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. 

Vaadittu kelpoisuus on kahdella hakijalla joista toinen hakija peruutti 
hakemuksensa. Toista hakijaa ei haastateltu, koska hän ei täyttänyt 
vaadittavia edellytyksiä.

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran täyttämättä tehtävään kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäi-
syyden vuoksi.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.
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