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4 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 7-2130-18

HEL 2019-001759 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työko-
kemuksen ja haastattelun perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri Ma-
ria Telkin  sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 013968, toimin-
tayksikkö 395220, työpiste 100170) 18.3.2019 lukien 3378,99 euron 
tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja 
viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. 

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lastensuojelun avohuolto/ 
Malmi 3.

Terveydentilaselvitystä ei vaadita, koska henkilö on esittänyt hyväksy-
tyn selvityksen terveystilastaan.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 28.11.2018. 

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 013968) on ollut julkisesti 
haettavana Helsingin kaupungin avoimet työpaikat Internet-sivuilla ja 
työhallinnon avoimet työpaikat Internet sivuilla ajalla 28.11.2018 – 
14.12.2018.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 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.

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

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtävät pohjautuvat 
lastensuojelulakiin. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laa-
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timisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, to-
teutuksesta ja arvioimisesta ja kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta 
sekä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta. Työ vaatii sekä kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn että valmiuksia pari-, tiimi-,ja verkostotyöhön. 

Kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä katsotaan eduksi. 

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Toinen hakija ei täyttänyt 
asetettuja kelpoisuusehtoja. Haastattelijana toimi johtava sosiaalityön-
tekijä Tiina Nurminen.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yksi hakija.

 Maria Telkki on yhteiskuntatieteiden maisteri ja Valviran laillistama so-
siaalityöntekijä. Työkokemuksena hänellä on Espoon kaupungilla sosi-
aalityöntekijän sijaisuus avohuollon lastensuojelussa ajalla 30.1.2017-
30.4.2017. Hän on työskennellyt myös sosiaalityöntekijänä Päijät-Hä-
meen hyvinvointikuntayhtymän sosiaalipäivystyksessä 19.6.2017-
17.9.2017 välisenä aikana. Malmin lastensuojelun avohuollossa hän 
työskenteli sosiaalityöntekijänä ajalla 10.1.2018-16.9.2018. Tämän jäl-
keen hän työskenteli sosiaalityöntekijänä Keravan kaupungilla perhe-
sosiaalityössä ja lastensuojelutarpeen arvioinnissa 24.9.2018-
16.1.2019 välisenä aikana.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa ja työssä aiemmin osoi-
tetun soveltuvuuden perusteella Maria Telkillä on erittäin hyvät edelly-
tykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen lastensuojelun 
avohuollon sosiaalityön Malmin 3 toimipisteessä.

Lisätiedot
Tiina Nurminen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 58309

tiina.nurminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-2130-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
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lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelu
Johtava sosiaalityöntekijä


