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18 §
Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun avohuolto, Vuosaari, so-
siaalityöntekijän virka, työavain 7-839-19

HEL 2019-005201 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työko-
kemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotie-
teiden maisteri Anni Tuomisen sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssi-
numero 023315, toimintayksikkö 395220, työpiste 100080) 1.6.2019 lu-
kien 3530,20 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräy-
tyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin eh-
doin.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveystoi-
miala/ Perhe- ja sosiaalipalvelut/ Lastensuojelu/ Lastensuojelun avo-
huolto/ Vuosaari 1 -alayksikkö.

Koeaikaa ei aseteta. 

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.

Anni Tuominen on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 1.5.2019.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 023315) on ollut julkisesti 
haettavana Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa se-
kä työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa ajalla 8.4.2019 – 
23.4.2019.

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

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä toimii lapsen asioista vas-
taavana sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunni-
telmien laatimisesta, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, toteutuk-
sesta ja arvioimisesta sekä sijoitusten valmistelusta. Työ edellyttää hy-
viä vuorovaikutustaitoja, keskeneräisyyden ja erilaisuuden sietämistä 
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sekä valmiutta niin itsenäiseen työskentelyyn kuin pari- ja tiimityösken-
telyyn. 

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.

Kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä luetaan eduksi.

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

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla. Yksi hakija ei täyttänyt asetet-
tuja kelpoisuusehtoja. 

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun Anni Tuominen. Haas-
tattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä Anne Viljanen ja johtava 
sosiaalityöntekijä Mia Manninen.  

Anni Tuominen on valtiotieteiden maisteri ja hän on toiminut lastensuo-
jelun avohuollon sosiaalityöntekijän sijaisena Vuosaaressa 2.1.2019 al-
kaen. Anni Tuominen on toiminut myös Vuosaaren lapsiperheiden pal-
velutarpeen ja tuen sosiaalityöntekijänä 29.2.2016 – 12.8.2016 ja 
24.4.2017 – 22.9.2017. Anni Tuomisella on lisäksi työkokemusta Hel-
singin kaupungin sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijänä vuosina 
2017 – 2018. 

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuu-
den perusteella Anni Tuomisella on hyvät edellytykset sosiaalityönteki-
jän viran tehtävien hoitamiseen lastensuojelun avohuollon Vuosaari 1 -
alayksikössä.

Lisätiedot
Mia Manninen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62871

mia.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 hakijat, työavain 7-839-19

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

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

lautakunta
Muut virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut
Johtava sosiaalityöntekijä


