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25 §
Avoimen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen ilman julkista haku-
menettelyä

HEL 2019-007123 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa yhteiskuntatieteiden 
maisteri Mira Väisäsen sosiaalityöntekijän virkaan 1.7.2019 alkaen il-
man julkista hakumenettelyä (vakanssinumero 035340, toimintayksikkö 
395220, työpiste 100140) 3530,20 euron tehtäväkohtaisen kuukausi-
palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä 
tarkemmin määrätyin ehdoin. 

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. 

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityö/Maunula 2.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (16.1.2019 § 5) 23 luvun 2 §:n 
mukaan henkilö, voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen, johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai jo-
hon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut. 

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

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.

Perustuslain mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.
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Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtävät pohjautuvat 
lastensuojelulakiin. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laa-
timisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, to-
teutuksesta ja arvioimisesta ja kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta 
sekä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta. Työ vaatii sekä kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn että valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön. 

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mira Väisänen on hoitanut ko. sosiaali-
työntekijän virkatehtäviä avoimen viran haltijana 1.10.2018 lukien. Hä-
nelle on myönnetty tutkinnon suorittamiseen ja valmistelemiseen pal-
kallista opintovapaata ajalla 16.4.-15.5.2019 ja 24.9.-23.11.2018 kau-
punginhallituksen ohjeen mukaisesti (Khs 12.3.2008, 25 §). Mira Väi-
sänen on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväsky-
län yliopistossa pääaineena sosiaalityö ja saavuttanut sosiaalityönteki-
jän kelpoisuuden (todistus 28.3.2019), joten hänet voidaan ottaa vir-
kaan ilman julkista hakumenettelyä. Mira Väisänen on Valviran laillis-
tama sosiaalityöntekijä.
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