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8 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, työavain 7-1331-18

HEL 2018-009690 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden 
puuttuessa (vakanssinumero 035748, toimintayksikkö 395220, työpiste 
100060) Sosiaalityöntekijän virka julistetaan myöhemmin uudelleen 
haettavaksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.7.2018.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 035748) on ollut julkisesti 
haettavana 27.7.2018- 24.8.2018 kaupungin sähköisen rekrytointipal-
velun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
nondelegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan sosiaalityöntekijän vir-
kaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollossa 
lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. 

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.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu asiakassuunnitel-
mien laatiminen ja päivittäminen sekä avohuollon tukitoimien suunnitte-
lu, toteutus ja arvioiminen. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastaa kiireellisten 
sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja si-
jaishuollon valmistelusta.

Työ on monipuolista sekä haastavaa ja eduksi luetaan kokemus las-
tensuojelun sosiaalityöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
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Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa, joista kumpikaan ei täyt-
tänyt virkaan vaadittavia kelpoisuus- ja.   

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

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.
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