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23 §
Sosiaalityöntekijän virkaan valinta, työavain 7-899-19

HEL 2019-006423 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työko-
kemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteis-
kuntatieteiden maisteri Outi-Mari Saralan sosiaalityöntekijän virkaan 
(vakanssinumero 037483, toimintayksikkö 395220, työpiste 100090) 
1.7.2019 lukien 3530,20 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta. 

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveysvi-
rasto/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lastensuojelun avohuol-
to/Vuosaari 2.

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 tuli avoimeksi 15.5.2019.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 037483) on ollut julkisesti 
haettavana Helsingin kaupungin avoimet työpaikat Internet-sivuilla ja 
työhallinnon avoimet työpaikat –Internet-sivuilla ajalla 18.4. – 
10.5.2019.

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

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtävänä on omat, las-
tensuojelulain määräämät työtehtävät. Sosiaalityöntekijä vastaa asia-
kassuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoi-
mien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioimisesta ja kiireellisten sijoi-
tusten toteuttamisesta sekä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta. 
Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia pari-, 
tiimi- ja verkostotyöhön. 
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Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilölain 817/2015 (7§ ) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoi-
suus.

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. Toinen hakijoista ei täyt-
tänyt asetettuja kelpoisuusehtoja. 

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun yksi hakija. Johtava 
sosiaalityöntekijä Mia Manninen ja johtava sosiaalityöntekijä Katja 
Sonck haastattelivat Outi-Mari Saralan 14.5.2019. 

Outi-Mari Sarala on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi 
24.9.2014 ja hänellä on noin kahden vuoden työkokemus lastensuoje-
lun sosiaalityöstä, reilun kahden vuoden työkokemus yhdennetystä so-
siaalityöstä sekä noin yhden ja puolen vuoden työkokemus sosiaali-
työstä psykiatrian puolelta. Lisäksi hänellä on noin vuoden työkokemus 
kehittäjäsosiaalityöntekijän työstä Sosiaalialan osaamiskeskus Versos-
sa sekä vajaan kahden vuoden työkokemus työllistämistä edistävästä 
sosiaalityöstä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Hänellä on Valvi-
ran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoitusoikeus.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuu-
den perusteella Outi-Mari Saralalla on hyvät edellytykset sosiaalityön-
tekijän viran hoitamiseen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön Vuo-
saari 2 -alayksikössä.

Lisätiedot
Mia Manninen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62871

mia.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-899-19

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

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

lautakunta
Muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut palvelukoordinaattori
Johtava sosiaalityöntekijä


