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20 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityö, Maunula, työavain 7-836-19

HEL 2019-005372 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työko-
kemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yh-
teiskuntatieteiden maisteri Petra Joensuun sosiaalityöntekijän virkaan 
(vakanssinumero 024932, toimintayksikkö 395220, työpiste 100140) 
1.7.2019 lukien 3530,20 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin. 

Petra Joensuu on ollut ennen virkaan valintaa 3.6.2019 alkaen määrä-
aikaisessa virkasuhteessa, jonka koeaika otetaan huomioon koeaikaa 
asettaessa. Koeaika päättyy 2.12.2019.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveystoi-
miala/ Perhe- ja sosiaalipalvelut/ Lastensuojelu/ Lastensuojelun avo-
huolto/ Pohjoinen lastensuojelu/ Maunula 2 -alayksikkö.

Henkilö on jo esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan. 

Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.7.2019.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 024932) on ollut julkisesti 
haettavana Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa se-
kä työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa ajalla 9.4. – 23.4.2019.

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

Maunulan lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijä toimii asiak-
kaana olevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Tehtä-
viin kuuluu asiakasprosessin mukaisesti asiakassuunnitelmien laatimi-
nen ja päivittäminen sekä avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus 
ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastaa 
kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaa-
nottojen ja sijoitusten valmistelusta.
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Sosiaalityöntekijältä odotetaan perehtymisen ja muun tuen kautta ky-
kyä vastata sosiaalityöntekijänä toimimisen ammatillisiin haasteisiin. 
Sosiaalityöntekijän työtehtävissä onnistumiseen tarvitaan hyviä vuoro-
vaikutustaitoja sekä valmiutta niin itsenäiseen työskentelyyn kuin pari- 
ja tiimityöskentelyyn sekä esimiehen kanssa toimimiseen. Työ edellyt-
tää myös hyvää dokumentaatiotaitoa, oma-aloitteisuutta sekä keskene-
räisten asioiden sietämistä. 

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.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemuksen perusteella kutsuttiin haastatteluun yksi hakija: Petra 
Joensuu. Haastattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä Aimo Jau-
ho ja johtava sosiaalityöntekijä Riikka Pyykönen.

Petra Joensuu on yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäkoulutuksena hä-
nellä on tällä hetkellä käynnissä rakenteellisen sosiaalityön erikoistu-
miskoulutus. Hänellä on sosiaalityöntekijän työkokemusta 31.5.2010 
alkaen Espoon maahanmuuttajapalveluissa 31.8.2011 saakka, Espoon 
ryhmä- ja perheryhmäkodissa ajalla 1.9.2011-11.3.2012, Espoon maa-
hanmuuttajapalveluissa ajalla 12.3.2012-27.10.2017 ja Helsingin kau-
pungin Maunulan lapsiperheiden arvioinnin ja tuen yksikössä 
30.10.2017 alkaen. 

Koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltu-
vuuden perusteella Petra Joensuulla on hyvät edellytykset sosiaalityön-
tekijän viran tehtävien hoitamiseen lastensuojelun avohuollossa Mau-
nulassa.

Lisätiedot
Aimo Jauho, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 050 5976535

aimo.jauho(a)hel.fi

Liitteet

1 hakijat, työavain 7-836-19
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelu
Johtava sosiaalityöntekijä


