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12 §
Sosiaalityöntekijän virkaan valinta, työavain 7-103-19

HEL 2019-003654 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, koke-
muksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotie-
teiden maisteri, Niina Maria Kurkivuoren (vakanssinumero 038141 toi-
mintayksikkö 395220,  työpiste 395220) sosiaalityöntekijän virkaan 
15.4.2019 lukien 3495,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin. 

Niina Kurkivuorelle asetetaan kuuden kuukauden koeaika.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveystoi-
miala/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lastensuojelun avohuolto/ 
Kallion toimipiste.

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.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 09.01.2019.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 038141) on ollut julkisesti 
haettavana 14.01.2019-11.02.2019. Helsingin kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

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 ja Valviran myöntämä oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

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

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtävät pohjautuvat 
lastensuojelulakiin. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakas-suunnitelmien 
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laatimisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, 
toteutuksesta ja arvioinnista ja kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta 
sekä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta. Työ vaatii sekä kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyö-
hön.

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

Kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä katsotaan eduksi.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa, joista toinen perui hake-
muksensa. 

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus on kahdella hakijalla. Hakemusten perusteella kut-
suttiin yksi hakija Niina Kurkivuori.  

Haastattelijoina toimivat sosiaalityöntekijä Petra Melander ja johtava 
sosiaalityöntekijä Anne Grönholm.

Niina Kurkivuori on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Helsingin 
yliopistosta sekä teologian maisteri Helsingin yliopistosta ja hänellä on 
Valviran myöntämä oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia lail-
listettuna ammattihenkilönä.

Niina Kurkivuorella on pitkähkö kokemus sosiaalityöstä oltuaan 16 
vuotta sosiaalikuraattorina puolustusvoimissa. Työ koostui sosiaalityön 
suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä varusmiesten yksilökohtaisesta 
asiakastyöstä. Vuonna 2018 hän toimi lastensuojelun avohuollon sosi-
aalityöntekijän työtehtävissä Kallion toimipisteessä ja 22.10.2018 läh-
tien sosiaalityöntekijänä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. 

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota Hel-
singin sosiaali- ja terveystoimialan tuntemukseen sekä aikaisempaan 
kokemukseen lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävistä.

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun  soveltuvuu-
den perusteella Niina Kurkivuorella hyvät edellytykset virkatehtävien 
hoitamiseen lastensuojelun avohuollossa Kallion toimipisteessä.

Lisätiedot
Anne-Maija Grönholm, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 43673

anne-maija.gronholm(a)hel.fi

Liitteet

1 hakijaluettelo, työavain 7-103-19
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelu
Johtava sosiaalityöntekijä


