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22 §
Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, työavain 7-886-19

HEL 2019-006477 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran täyttämättä, koska hakuaikana ei tullut yhtään hakemusta (vakans-
sinumero 011988, toimintayksikkö 395220, työpiste 100060). Virka ju-
listetaan myöhemmin uudelleen haettavaksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 13.4.2019.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 011988) on ollut julkisesti 
haettavana 17.4.2019-8.5.2019 Helsingin kaupungin sähköisen rekry-
tointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 29.4.2019 § 74 mukaan sosiaalityöntekijän 
virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu asiakas-
suunnitelmien laatiminen ja päivittäminen sekä avohuollon tukitoimien 
suunnittelu, toteutus ja arvioiminen. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastaa kii-
reellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanot-
tojen ja sijaishuollon valmistelusta. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on 
toimia lastensuojelun avohuollossa lapsen asioista vastaavana sosiaa-
lityöntekijänä. 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoi-
suus.

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

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toi-
mintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostois-
sa. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloit-
teisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia 
muuttuvissa tilanteissa.  
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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.

Määräajassa ei tullut yhtään hakemusta.

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän vi-
ran täyttämättä hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot
Carita Heinäsmäki, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 44125

carita.heinasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Johtava sosiaalityöntekijä


