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10 §
Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, sosiaalityöntekijän virka, työ-
avain 7-136-19

HEL 2019-003556 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden 
puuttumisen vuoksi (vakanssinumero 038137, toimintayksikkö 395220, 
työpiste 100100). Sosiaalityöntekijän virka julistetaan myöhemmin uu-
delleen haettavaksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 14.1.2019.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 038137) on ollut julkisesti 
haettavana 31.12.2018 - 31.1.2019 Helsingin kaupungin sähköisen rek-
rytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 

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

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä vastaa suunnitelmallisesta 
avohuoltotyöstä lastensuojelun asiakkuuteen ohjautuneiden lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Sosiaalityöntekijä suunnittelee, 
toteuttaa ja arvioi järjestettäviä avohuollon tukitoimia sekä valmistelee 
ja toteuttaa sijoituspäätöksiä.

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

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

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, sosiaalityön, erityisesti lastensuojelun ja lasten-
suojelulain hyvää tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja 
kirjallisen dokumentoinnin hallintaa. 

Eduksi luetaan aikaisempi kokemus lastensuojelutyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
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Määräajassa ei jätetty yhtään hakemusta.

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden 
puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot
Anneli Laurila, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 41313

anneli.laurila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


